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I. KÖRTEK. 
272. Mas elnök. 

(Président Mas; Prasident Mas.) 

Származása. E szép, nagy és jó csemegekörtét a Havdenpont vajonczának 
magvairól, lloueii-baii nyerte Boisbunel, jeles franczia gyüniölcsész, a ki 
szerencsés volt Pnmona birodalmát tiíbb, más, kitiinö körte- és ahnafajjal is 
gazdagítani. Az anyafa 1852-ben termetté nála első gyiunölcseit: de a fajt 
elterjeszteni csak ]8G7-ben kezdette, a mikor azt Francziaországnak egyik, 
legkitűnőbb és leglelkiismeretesebb gyümölcsésze, Mas Alfonz nevéről keresz
telte el. Újdonsága daczára már is el van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől Plantiéresböl. Több ízben teimett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Nálam oct. végétől, december elejéig; hűvösebb tájakon 
januárig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű esemegegyűmölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakian jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban hosszas, hasas és kissé bnczkos 

körtealaku, éppen mint a Hardenpont vajoncza, melynek magvárói keletkezett. 
Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden 
fogyva boltozódik s kelyhe körűi inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik, 
melyre azonban elég jól fölállítható ; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
behajlással vagy néha a nélkül is, de mindinkább fogyva boltozódik s több
nyire zömök és ferdén csonkázott vagy csak tompa kúpos véget alkot. 
S z á r a rövid vagy rövides, vastag, fás, gyakran pedig húsos, bunkósan 
végződő és végig barnamázos; a gyümölcs sarkán, húsos dudortól félre nyomva 
csaknem a fölszínre helyezett vagy húsos emelkedéstől körűivett, szűk 
mélyedésből kissé ferdén kiemelkedő. K e l y h e zárt, néha azonban nyílt vagy 
félig nyilt; rendetlenül összehajló vagy fölálló, hosszabb vagy rövidebb, hegyes, 
barnás szarunemü osztványaíval többnyire szabálytalanul kikanyarított, szűkes, 
de elég mély üregben ülő, melynek aljáról, a karimán át szabálytalan lapos 
bordák húzódnak a gyümölcs derekára s ennek kerekdedségét megzavarják 
vagy legalább a gyümölcs egyik oldalát hizottabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, elég sima, száraz és kissé 
érdestapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt zöld; értével sárgás-zöld; 
napos oldalán kissé élénkebb sárga és néha némi sárgás pirossal is színezett. 
Pontozata sűili; apróbb-nagyobb, barnás vagy fahéjszinü pettyecskékből álló, 
többnyire igen szembetűnő. Rozsda csak ott mutatkozik fölületén, a hol a 
bőr, fejlődés közben sérülést kapott: de szára és néha kelyhe körül is, ritkán 
hiányzik a barnás, szakadozott rozsdamáz. 
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Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó feliér, csaknem áttetsző, 
finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül is csak néha és kevéssé köves
szemcsés; leve bö, czukros, üdítő finom savanyn3'al emelt, igen kellemes, 
gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja zárttengelyfí; tömlöcskéiben, 
tojásdad, hosszashegyü, barnás, ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam csak mérsékelten növő, de egészséges és igen edzett; elég 
korán és elég bőven termő; fölálló vagy nyílt szögekben szétálló, mei'ev 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég sürülombos, 
gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon ; gnla-
fának alkalmasabb, mintsem szálasfának; helyben és talajban nem válogatós: 
de kellőleg nyirkos, talajban bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, mint
sem könnyen kiszáradó, laza talajban, (gyümölcsei nagyságuk mellett is jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok; hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha 
kissé könyökösek; csaknem bordázatlanok; fölállók vagy nyílt szögekben 
elállók; gyenge korukban finoman molj^hosak; ért korukban csupaszak, olaj
szín- vagy zöldes barnák; apróbb-imgyobb, kerek vagy kissé hosszas, fakó 
pontokkal elég sün'ín, de kevéssé szembetünöleg pontozottak ; rendetlen, több
nyire azonban rövid le\'élközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, zömökkuposak, alig hegyesek, a vesszőtől elállók, 
de a veszszők hegye felé csaknem lapulók; szürkével ániyalt sötétbarnák; 
jól kiduzzadt, bordázatlan vagy csak alig észrevehetőleg bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkuposak, kissé hegyesek, simák, 
sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; 
a veszszők alján tojásdadok, a vesszők hegye felé lándsás-tojásdadok; majd 
rövidke majd elég hosszas, szúrós hegyben végződök; a vesszők alján laposak, 
a vesszők hegye felé pedig inkább vagy kevésbbé völgyesek; íveltek; nye
lőkről csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban finoman és ritkásan 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos vagy kissé 
sárgászöldek; széleiken csak itt-ott és alig észrevehetőleg fogazottak, több
nyire épszélüek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, középvastag, elég 
merev; elég nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak, nem 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, laposak, szelíden 
hullámosak, épszélüek; hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , Illustr. Hatidb. der Obstk. pótfüzete 123. lapján. 

Másoktól még nem olvastam leirását. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt ritkán és keveset terem: 

míg hazánk emeltebb fekvésű, nyirkosabb talajú vidékein sőt nagyobb folyó
vizeink mellékén még az alföldön is, mindenütt jól terem és ilyen helyeken 
aztán megérdemli, hogy nagyban is tenyeszszük. 



273. Diest Iván. 
(Jean-Babtiste Dediest.) 

Származása. E jeles téli körtét Grégoire nyerte Jodoigne-ban. A mag
ról kelt anyafa 1839-ben termett először. Ki volt az a Diest Iván, a kinek 
nevéről ez uj körtefajt Grégoire elkeresztelte? bizonytalan előttem; mert 
azon egyetlen leirás, melyet e fajról Mas Alfonz közlött, nem ad erről föl
világosítást. — Közel félszázada már, hogy e körte a világba lépett: de még 
sem birt kellőleg elterjedni napjainkig sem. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam 
Reutlingenböl, Dr. Lucastól. Azóta több izben termett nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. január; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kéha I. néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval kissebb is. 
Alakja. Többnyire hasas, tompa csigaalakú; néha kúpos gömbalaku; 

majd szabályosan, majd kissé szabálytalanul boltozott és szelíden buczkos 
felületű. Zöme majd középtájra, majd kissé alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe kö
rül inkább vagy kevésbbé szűk és laposas karimában végződik; szára felé 
pedig összébbhuzódva többnyire i'övid, vastag tompakupos végben enyészik 
el. S z á r a rövid vagy rövides, vastag vagy elég vastag, fás, bunkósan vég
ződő, sárgás, nagyrészt pedig barnamázos; a gyümölcs sarkára húsos emel
kedés mellé, kissé oldalt helyezett vagy buczkos karimájú mélyedésből fer
dén kiálló. K e l y h e elég nagy, nyilt vagy félig nyilt; fölálló vagy kissé 
rendetlenül szétálló, szarunemü, csatornás, hegyes osztványaival inkább 
vagy kevésbbé tágas, lapos és nem mély m-egben ülő melynek vörhenyes 
rozsdamázzal szakadozottan bevont falain némi lapos bordák nyúlnak a ka
rimára s ezt hullámossá tevén, elenyészöleg a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bőre vastag, keménykés, sima, szái'aztapintatu, bágyadtan fénylő ; 
elejénte sápadt zöld ; értével élénk cziti'omsárga; napos oldalán csaknem arany
sárga és gyakran szelid narancspirossal színezett. Pontozata elég sűrű egyenlőt
lenül elhintett, apróbb-nagyobb, fahéjszinfí i)ettyekből álló, elég szembetűnő. 
Rozsda-alakzatok hálózatos szakadékokban, majd minden gyümölcsön elég 
bőven fordulnak elő, különösen pedig a gyümölcs kelyhes és száras végén, 
a hol azok gyakran, elég sürü mázzá folynak össze. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó, fehér, félfinom, tö-
míittes félszerint olvadó; magtokja köiiil kissé kövesszemcsés: leve bő vagy 
csak elegendő, czukros, némi gyöngéd, húzós savanynyal emelt, rendszerint 
kellemes fűszeresizű. Magtokja nyilttengelyű; tömlöcskéiben tojásdad hosz-
szashegyű, barna, sovány, de ép magot rejtő. 



Fája. Elég víguövésü, egészséges és edzett; elég korán és a neki ked
vező viszonyok küzt bőven is termő; éles szögekben fölfelé töi'ekvő, nyn-
lánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn beruliázkudnak 
szép lombos, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; al
kalmas gulafának és szálas fának is. Hogy széi)en fejlődött gyümölcsöket 
bőven teremjen; kellőleg nyirkos földet kivan. (Tyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak és elég vastagok; hegyök felé is 
alig vékonyodók és hegyöknél többnyire bnnkósan végződök; egyenesek, 
noha kissé könyökösek; bordázatlanok; fölallók vagy éles szögekben rézsunt 
fölfelé törekvők; gyenge korukban ritkásan és finoman molylK)sak ; ért ko
rukban csupaszak, barnával itt-ott árnyalt zöldessárgák; ajn'óbb-nagyobb, kissé 
hosszas, fakó pontokkal inkább vagy kevésbbé sűrűn és elég szembetünőleg 
pontozottak; rendetlen többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, zömökkuposak, alig hegyesek, a vesszőtől el
állók s néha sarkantyűlag kiszögellők; szürkével tarkázott barnák; elég duz
zadt, két szélén kissé bordás talapon ülők. 

Virágriigyei. Középnagyok, zömök és hasaskuposak, alig hegyesek, 
szürkével és sötétbarnával tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony, de keményszövetűek; hosszas to
jásdadok, gyakran pedig lándsástojásdadok ; szabályosan elkeskenyedő, hosz-
szas, néha pedig elég hirtelen elkeskenyedö, rövidke hegyben végződök ; több
nyire csatornásak; alig vagy épen nem iveitek; nyelőkről csaknem vízirányo-
san elállók; gyenge korukban is csak alsó lapjukon, ritkásan molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken 
előre hajló, tompa fogakkal igen sekélyen fűrészesek vagy csaknem épszélűek. 
Levélnyelök a vesszők alján elég hosszú, egyebütt középhosszú, elég vastag, 
de hajlékony;. nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszas áridomuak, 
hegyökkel a vessző felé viszszacsavarodók, nem tartósak. Vhúgrügyet körítő 
levelei kissé nagyobbak, minta vesszőkön levők, hosszas tojásdadok kissé völ
gyesek, hullámosak vagy csak hegyökkel félre görbülök; igen hosszú, rugal
mas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hassonnevei. Jean-Baptiste de Diest. 
Leírói. Mas A l f o n z , Poiuol. génémle VI. 23. Másoktól még nem ol

vastam leírását. 
Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen ta

lál, nem való e körtefaj; mert itt ritkán és keveset terem: de kellőleg nyir
kos talajban bárhol is képes lesz kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 



274. Tournay-i bergamot. 
(Borgamotto de Tovu'nay.) 

Származása, iíagi'ól nj'erte 1 )uniortier, a toiirnay-i kertész társulat elnöke 
Belgiumban. Magról kelt anyafája gyümölcsét 18.57. dec. elsején mntatta be 
megbirálás végett a Tournay-i kertész társulatnak s ez terjesztésre méltó, 
jeles gyümölcsnek találván, megkoszorúzta azt. üjtóvesszejét 1874-ben kaptam 
a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresböl. I'öbb ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon decemberig 
is eltai't. 

Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Aial<ja. Majd csigás gömbalaku, majd kúpos csigaalakú; elég szabályo

san boltozott és majd sík-, majd szelíden liovadásos fölülettí. Zöme néha kö-
• zéptájra, néha kissé fölebb, száras vége felé esik, honnét kelyhe felé szelí
den gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül elég széles, laposas talpban vég
ződik ; szára felé pedig szintén szeliden és néha némi csekély behajlással is 
fogyva, rövid, vastag és többnyíre kissé ferdén csonkázott kúpos végben 
enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag vagy középvastag, 
fás, kissé görbe, sárgásbarna és fényes mázzal végi^ befuttatott; a gyümölcs 
csúcsán szűk mélyedéskéböl, kissé oldalt kiálló vagy csaknem a fölszínre he
lyezett. K e l y h e elég nagy, nyílt vagy félígnyílt; rendetlenül fölálló, de 
hegyökkel összehajló, törékenj^hegyű osztványaívai tágas, de igen sekély 
üregben ülő, melynek falai és karimája gyakran szelíd, lapos bordákkal és 
barázdákkal vannak kissé megszaggatva. Ezen bordák néha, inkább vagy 
kevésbbé szembetűnöleg, a gyümölcs dei'ekára is fölhuzódnak és ennek ke-
rekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós; sima, noha gyakran szelíden hovadásos; 
gyöngéd, de száraztapintatu, elég fényes; elejénte sáppadt zöld; értével szal
masárga ; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga. Pontozata elég sűrű ; 
apró, fahéj színű pettyecskékből álló, néha alig, néha pedig eléggé szembe
tűnő. Rozsdaalakzatok a gj'űmölcs fölületén csak itt-ott mutatkoznak; de a 
gyümölcs száras végéről és kehely üregének falairól, ritkán hiányzik a barnás, 
később fahéjszínre változó rozsdamáz, mely a gyümölcs két sarkát kisebb-
nagyobb darabon elszokta takarni. 

Belseje. Húsa fehéres, a bőr alatt némi zöldessárga árnyalattal, finom 
vagy elég finom, olvadó; magtokja körül is csak alig észrevehetöleg köves
szemcsés ; leve bő, czukros, finom, de néha kissé húzós savanynyal emelt, 
igen kellemes füszeresízű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyü ; 
tömlöcskéíben szabálytalan tojásalaku, feketés, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; nem koi-án, de aztán, ha gyümöl
csöző korát elérte, elég bőven termő: nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyú
lánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beruházkodiiak, ritkás, 
szellős, terjedelmes gulaalaku koi'onát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon 
is; alkalmas gúla- és egyébb alakú fonnafáknak; helyben és talajban ke
véssé válogatós, de kellőleg nyirkos kötött földben finomabbízű gyümölcsöket 
terem, mintsem az én vidékem könnyen kiszáradó laza talajában. Gyümöl
csei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, bordázottak ; fölállók vagy 
nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban sfírűn és finoman moly
hosak, ért korukban csupaszak vagy csak itt-ott hamvasak, olajszín-barnák; 
sárgás-fehér pontokkal aljuk felé elég sűrűn és elég szembetűnöleg, hegyök 
felé pedig ritkásan és alig észrevelietőleg ])ontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőkkel csaknem 
párhuzamosan fölfelé állók; sztirkével tarkázott sötétbarnák; majd alig, majd 
elég jól kiálló, háromboi'dás talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy elég nagyok, kúpos tojásdadok, rövid 
hegyűek; szürkével és sötétbarnával tai-kázott pirosas gesztenyeszínfíek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; nem éppen vastag, de igen ke-
ményszövetűek; hosszas tojásdadok vagy keskeny kerűlékesek; többnyire 
szabályosan elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak, 
hullámos-szélűek ; kissé íveltek ; gyenge korukban alul-fölül sűrűn fehér moly
hosak ; ért koi'ukban csupaszak, simák, fényesek, csaknem világos zöldek; 
épszélűek vagy csak heg3'-ök felé, de alig észrevehetőleg fogazottak. Levél-
nyelök a vesszők alján hosszas, vastag, de hajlékony, a vesszők hegye felé 
pedig rövid, vastag és elég merev; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái árido-
muak vagy hosszas és igen keskeny lándsásak, szétállók és hegyökkel a 
vessző felé visszakanyarodók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd 
nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, kerűlékesek, laposak, 
szelíden hullámosak, alig íveltek, épszélűek; hosszas és elég vastag, de 
hajlékony nyelükről kissé lekonyultán szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. D u m o r t i e r , Pomone touniaisienne, 127. lapján. 

M a s, Pomol. générale, VI. 35. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha \iszonyai közt, bárha fája elég jól dísz

lik is, de gyümölcsei, — főkép száraz évjáráskoi*, — nem képesek finom 
ízűket kellőleg kifejteni. Hazánk emeltebbfekvésü vidékein vagy nagyobb 
folyóvizeink mellékén itt, az alföldön is tegyünk vele kísérletet. Hiszem, hogy 
kellőleg nyirkos talajban mindenütt kifizeti a helyet, melyet kertünkben 
elfoglal. 
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275, Nyárig tartó. 
(La Solsticiale.) 

Származása. E jeles későtéli körtét is a tournay-i kertésztársvűat el
nöke, Dumortier nyerte magról, Belgiumban. Magról kelt anyafája 1867-ben 
termett először, mely idő óta mindenfelé terjed és méltán; mert a jó késő 
téli körte még napjainkban is ritka, mint a fehér holló. Ojtóvesszejét 1880. 
óta több helyről is megkaptam. Több ízben termett már nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. febr.; hűvösebb tájakon és alkalmas, hűvös 
helyen jnniiisig is eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege s kitűnő háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban magas gulaalaku ; majd szabályosan, 

majd szabálytalanul boltozott sik- vagy néha szelíden buczkosfölűletű. Zöme 
a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden ösz-
szébb húzódva boltozódík s kelyhe körűi elég szűk, ferdén álló karimában 
végződik; szára felé pedig el ej én te szelíden, aztán némi behajlással is fogyva, 
inkább vagy kevésbbé hosszas, tompakupos végben enyészik el. S z á r a 
hosszú vagy csak hosszas, elég vastag, fás, tövénél kissé húsos, hegyénél 
kissé bunkósan végződő; a gyümölcs csúcsán, emelkedéses karimájú üregbe 
helyezett vagy húsos emelkedés mellől ferdén kiálló. K e l y h e kicsi, nyilt; 
kissé szétterülő, törékenyhegyű, szarunemű, csatornás osztványaíval szűk és 
elég mély üregben ülő, melynek falain és karimáján lapos bordák és lapos 
barázdák láthatók, melyek néha a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak 
kerekdedségét kisssé megzavarják. 

Színe. Bőre elég vékony, de szívós, sima, száraz és kissé érdestapin-
tatu, bágyadtan fénylő: elejénte világos vagy kissé sárgás zöld; értével bá
gyadt sárga; napos oldalán vöi'henyespirossal színezett vagy, mint a Piszt
ráng körte, píros pettyekkel sűrűn behintett. Pontozata igen sűrű: egyenlően 
elhintett fahéjszinű pettyecskékböl álló, igen szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak 
elvétve, néha azonban sűrűbben is mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, félfinom, roppanós vagy csak félszerint olvadó; 
leve elég bő, czukros, finom, de néha kissé húzós savanynyal emelt, kellemes 
fűszeresizű, de illatossága, vidékem mostoha viszonyai közt, mint sok más 
gyümölcsnek, ugy ennek is alig észrevehető. Magtokja inkább vagy kevésbbé 
nyilttengelyű; tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és igen edzett; korán és elég 
bőven termő: nyilt szögekben fölfelé törekvő vagy szétálló s hegyökkel 
lefelé görbülő, hajlékony ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beni-
házkodnak, kuszált lombozatú, szellős koronát alkotó. Vadonczon inkább dísz-



10 

lik, mint birs alanyon. Gulaf'ának és léczezett melletti művelésre inkább alkal
mas, mintsem szálas fának. Hel3'ben és talajban, ngy látszik nem válogatós, 
de gyümölcseinek teljes finomságát nem mindenkor és mindenütt képes kifej
teni. A vesszők hegyén szereti hozni gyümölcseit, melyeket onnan csak nagy 
szélvihar képes lehányni. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, hegyök 
felé csak keveset vékonyodók; nem egyenesek hanem rendszeiint inkább 
vagy kevésbbé görbék, alig könyökösek, bordázatlanok; gyenge koi'ukban 
sűrűn és finoman fehér molyhosak; ért kornkban csupaszak, i)irossal árnyalt 
zöldesbarnák; jókora nagy, kerek, fehér i)ont()kkal jellemzöleg sűrűn és 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen levélközflek. 

Rügyei. Jókora nagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, a vesszőtől elállók, 
szürkével tarkázott gesztenyeszínűek: alig kiálló, bordázatlan talapon ülők 
vagy a vesszőre csaknem talap nélkül helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok; tojásdadok, tompahegyüek, szürkével tar
kázott világos gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és keményszö-
vetüek; nyelők felé néha inkább elkeskenyedők, mintsem hegyök felé; lánd-
sás tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeske-
nyedö, hosszas, éles hegyben végződök; laposak, a vesszők hegye felé azon
ban mind inkább csatornásak; majd alig, majd eléggé íveltek; nyelőkről lefelé 
konyulok ; gyenge kornkban finoman fehéi'molyhosak; ért korukban csupa
szak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken jókora nagy, 
torapa fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészesek, itt-ott pedig csaknem 
épszélűek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag, rugalmas; 
majd vizirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálliái elég hosszak, 
igen vékony fonálidomúak, gyakran a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek, elég tartósak. Virágragyet körítő levelei hosszabbak, keskenyeb
bek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, íveltek és hullámosak; hosszú 
vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétállók és sodrosan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. D u m o r t i e r, Pomofte touniaisienne, 185. lap. Mások tudtom

mal niég nem irták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak esős évjárással képes 

kielégítő termést adni; miért is itt kevés haszonnal járna tenyésztése: de 
hazánk emeltebben fekvő vidékein és nagyobb folyóvizeink mellékén, az al
földön is, bizonyára kifizetendi a helyet, melyet számára kertünkben juttatunk. 
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276. Fortunáta. 
(Bergamotte Fortunáé; Q-lücksbirn.) 

Származása. K jeles körte véletlenül kelt magról Enghien környéken, 
Belgiumban. Deremmé nevű gyógyszerész fedezte föl kerté kerítésében 1828. 
köi'ül. Parmentier, akkoriban hires gyüraölcsész, kinek Deremmé ezen uj kör
tefajról, ízlelés és megbirálás végett gyümölcsöket küldött volt, csakhamar 
elterjesztette mindenfelé. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kedvező viszonyok közt I. rendű; nálam csak II. rendű cse-

megegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy csigás gömbalaku; szabálytalanul boltozott, 

buczkos és hovadásos fölűletü. Zöme középtájra vagy kissé alább, kelyhes 
vége felé esik, honnét kelyhe felé jól kidomborodva boltozodik s kelyhe kö
rfii elég széles talpban végződik; szára felé pedig szelíden és i'endszerint 
behajlás nélkül fogyva, rövid tompakupos végben enyészik el. S z á r a rövid 
vagy rövides, vastag vagy elég vastag, fás, néha csak hegyénél, néha pedig 
mindkét végén bunkós, barnamázos; elég mély és szűk üregbe jielyezett, 
melynek karimáját emelkedések és lapos barázdák teszik egyenetlenné. Kelyhe 
kicsi, félig nyílt; apró törékeny és gyakran hiányzó osztványaival tágnyilásu, 
de szűk és mély üregben ülő, melynek karimáját bordás emelkedések teszik 
hullámossá, melyek elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak 
kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre elég unom, de száraz és kissé érdes tapintatu; elejénte szür
kés zöld: értével narancssárga, miből azonban csak itt-ott tűnik szembe tisz
tán egy-egy foltocska; mert az egész fölület finom, barnás, de később fahéj-
színre változó rozsdával van rendszerint elborítva. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom vagy félfinom, tömöttes, olvadó vagy 
csak félszerint olvadó; magtokja körűi kövesszemcsés; leve bő, vagy elég 
l)ő, czukros, finom savanynyal emelt, mibe azonban gyakran összehúzó fanyar
ság is vegyül, különben rendszerint elég kellemes fűszeresízíí. Magtokja nyílt 
tengelyű; tömlőcskéiben majd ép, majd idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Lassunövésű, de egészséges és edzett; korán és elég bőven 
termő; kissé nyílt szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, kellőleg szellős, gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; gúla vagy orsó-
alaku fának legalkalmasabb; kellőleg nyírkos talajban inkább díszlik és te
rem ; mintsem száraz, laza talajban. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, rinddek vag3' középhosszak, középvastagok, he-
gyök felé is csak keveset vékonyodók: egyenesek, noha kissé könyökösek, 
merevek: íolállók, vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban süríin és finoman molyhosak; ért kornkban csnpaszak, homályos zöldes-
barnák ; igen apró kerek, szenuyesfehér pontokkal nem sűrűn és nem szem-
betünöleg pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, vagy középnagj^ok, kúposak, hegyesek, a vessző
től inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével árnyalt feketésbarnák; elég kiálló, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, simák, sötétbarnák. 
Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; 

kerülékesek vagy tojásdadok; gyakran mindkét végükön elkeskenyedök; in
kább vagy kevésbé rövidke, éles hegyben végződök; széles-völgyesek és hul
lámosak, de a vesszők hegye felé csatornásak és eléggé íveltek; gyenge ko
rukban sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fé
nyesek, majd elég élénk, majd bágyadt zöldek; széleiken előrehajló éles vagy 
itt-ott tompa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök i-övid vagy középhosszú, középvastag, elég merev, kissé hanyattgör-
bülten fölfelé álíó. Levélpálhái rövidek, áridomuak, szétállók, nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei kissé nagyobbak, mint a vesszőkön levők, lapos-
völgyesek, hullámosak, kissé íveltek; lankadtan szétálló, vékony nyelőkről 
kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Fortunée de printemi)s; Fortunée de Remme ; Fortunée de 
Parmentier; Fortunée Deremmé; Foi'tunée (die alté, Oberd.) stb. 

Leírói. J a h n , llbistr. Handb. der Obstk. 11. 511. 
Leroy, Dict. de pomol. H. 188. 
Mas, Le Verger, I. 9. és sokan mások is. 

ÉszrevéteL Vidékem mostoha viszonyai közt kevés hasz(mnal járna te
nyésztése. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén," a hol a talaj 
száraz évjáráskor is eléggé nyirkos, éi'demelné meg, hogy kérteinkbe befo
gadjuk : míg a felföldön hiszem, hogy mindenütt, a hol a körtefa díszlik, bő
ven kifizetné a helyet, a melyet számára juttatunk. 
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277. Korai pirókkörte. 
(Konsselet hátif; Frühe Bousselet.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Régi franczia gyüraölcsészek már a XVII. 
század elején ismerték s elejénte „Perdreau" később fönebbi franczia neve 
alatt mindenfelé terjesztették: daczái'a ennek, — bárha megérdemelné—nap
jainkig sincs még kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Si-
mon-Ijüuis testvérek liires faiskolájából, Plantiéresböl. Több iziaen termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jnlins köze])e táján. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de 1. rendű piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny vagy kisded. 
Alakja. Majd szabályos-, majd gömbölyded-csigaalaku; sikfölttletii. Zöme 

a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé többnyire hii'telen gömbölyödik s kelyhe körül szűk karimában 
végződik ; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással vagy be
hajlás nélkül is fogyva, rövid tompakupos végben enyészik el. S z á r a kö-
zéphosszn, vékony vagy középvastag, fás, sápadt zöld, itt-ott baniafoltos; a 
gyümölcs csncsán némi húsos dudorkák közé, csaknem a felszínre lielyezett, 
vagy néha húsos emelkedés mellől ferdén kiálló. Kelyhe nj'ilt; csillag-ala-
kulag szétterülő, hosszas, keskeny, hegyes osztványaival, melyek gyakran 
hiányzanak is, inkább vagy kevésbbé, tágas, de nem mély üregben űlő, mely 
üreg falain és karimáján szembetűnő bordák vagy emelkedések nem szoktak 
mutatkozni. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, gyöngéd és csak itt-ott száraztapintatu, 
elég fényes; elejénte világos zöld; értével élénk sárga; napos oldalán ele
jénte homályos, később derűit pirossal mosott vagy színezett és sötétebb pi
ros pettyekkel is tarkázott. Pontozata elég sűiií; az árnyas oldalon zölddel, 
a napos oldalon pedig pirossal szegett fahéj szinű pettyecskékből álló, nem 
szembetűnő. Finom rozsdaalakzatok többnyire csak a gyümölcs kelyhes és 
száras végén szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa feliéres vagy sárgásba játszó fehér, félfinom, félszerint 
olvadó; magtokja körül finoman kövesszemcsés; leve elegendő, czukros vagy 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes ftíszeresízü. Magtokja zárt 
vagy csak kissé nyilttengelyű; tömlőcskéiben majd idétlen, barna, majd ép, 
de éretlennek látszó és csak a gyümölcs túlértével barnás magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és elég edzett; nem éppen ko
rán, de aztán bőven és csomósán termő; fölfelé álló vagy nyilt szögekben 
fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel elég 
sűrűn beruházkodnak, ritkás, szellős koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; 
szálas fának inkább alkalmas, mintsem gulafának. Könnyen kiszáradó, laza 
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talajomban a tartós szárazságot megsínylette. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, liegyök 
felé szelíden elvékonyodók; ritkán egyenesek, künyökösek, íinoman bordá-
zottak; fölállók vagy nyílt szögekben fölfelé törekvíík ; gyenge korukban fi
noman és i'ítkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, barnapírosak; igen 
apró, kerek, sárgásszürke pontokkal többnyire elég sűrűn, de nem szembe-
tünöíeg pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, kissé hegyesek, csaknem lapulók vagy 
a vesszőkkel párhuzamosan fölfélé állók; szürkével kissé tarkázott pirosas 
gesztenyeszinüek; itt-ott alig, itt-ott eléggé kiálló, finoman bordázott ta
lapon nlök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, liosszashegyüek, pirosas 
gesztenyeszínű, sima pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, de az erösebb vesszők alján elég 
nagyok, vékony, de erős-szövetüek; széles tojásdadok, a vesszők hegye felé 
pedig csaknem lándsásak; majd hírtelen elkeskenyedő, rövidke, majd szabá
lyosan elkeskenyedő, hosszas, éles liegyben végződök; laposak, vagy széle
iken kissé felhajlók; nem íveltek, nyelőkről csaknem vízirányosan elállók, de 
hegyökkel lefelé görbülök ; gyenge korukban finoman és ritkásan mol^'hosak; 
ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, homályos zöldek; széleiken 
ritkásan és szabálytalanul fűrészesek, néhol pedig csaknem épszélüek. Levél-
nyelök a vesszők alján középhosszú, egyebütt pedig rövid, vékony és hajlé
kony; rézsvmt fölfelé álló. Levélpálháí hosszak, fonálidomuak, liamar elhullók. 
Vírágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak, csak
nem szívalakuak; igen liosszu, vékony, rugalmas nyelőkről lekonyultán szét
terülök. 

Hasonnevei. Perdreau; Poire de Cypre; Early Rousselet; Rousselet de 
Cannelle, stb. 

Leirói. Leroy, Did. de pontol. 11. ,591. 
Mas, Le Verger, 11. 99. 
Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. pótfüzetében, az első la

pon és sokan mások is. 
Észrevétel, E szép és kellemesízü korai körte vidékem mostoha viszo

nyai közt csak kedvező évjái'áskor terem: de köiletenyésztésre kedvezőbb 
viszonyok közt, főkép nagy városok közelében, bizonyái-a haszonnal lehetne 
nagyban is tenyésztenünk. 



15 

278. Quimperi vajoncz. 
(Supréme do Quimper.) 

Származása. E szép szinezetű, csinos körte származása még folyvást 
bizonytalan. Mas Alfonz iita le először, a ki, hivatkozva Leroy katalogjaira, 
hol a gyümölcs neve többször föl van említve, mint olyan gyümölcsnek, mely 
az Angersi kertész társulat kertében tenyésztetik, megütközéssel veszi, hogy 
Leroy az ö nagy munkájában, a Dictionnaire de pomologie-ban szóval sem 
emliti többé. Ojtóvesszejét 1873-l)an kaptam a iSimon-Louis testvérek nagy
hírű faiskolájából, Plantiéi'esböl. Azóta több ízben tennett nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jul. végén, aug. elején. 
Minősége. I. rendfí csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; gyakran csaknem középnagy. 
Alakja. Hasas tojásdad vagy szabálytalan csigaalaku; elég szabályosan 

boltozott, noha szelíden hovadásos fölületü. Zöme a középtájnál kissé alább 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé elején te szelíden, aztán mindin
kább fogyva gömbölyödik s kelyhe körül elég széles karimában végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden aztán mind-mind inkább, de többnyire be
hajlás nélkül fogyva, rövid és kissé ferdén álló, tompa csúcsban enyészik el. 
S z á r a rövid vagy rövides elég vastag vagy középvastag, csaknem húsos, 
mindkét végén bnnkósan végződő zöldessárga, itt-ott barnamázos, a gyümölcs 
csúcsán, húsos gyűrűzetböl oldalvást kiálló vagy luisos emelkedéstől ferdére 
nyomott. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló, de hegyökkel 
összebonűó, rövid szarúnemü osztványaival szépen kikanyarított tágas, de 
nem mély üregben ülő, melynek falain csinos lapos ránczok emelkednek a 
karima íelé s ott szelíden hullámos emelkedéseket alkotnak, aztán néha a 
gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak egyik oladalát hízottabbá teszik, 
mint a másikat. 

Színe. Bőre kissé vastag, elég sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadt zöld; értével sáppadt sárga, vagy zöldesbe játszó sárga; 
napos oldalán élénk vérvörössel mosott vagy márványzott. Pontozata apró; 
még a napos oldalon is alig észrevehető, íinom, sárgás pettyecskékböl álló. 
Rozsdaalakzatok csak néha-néha mutatkoznak fölűletén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, olvadó; 
magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve bő, igen czuki-os,gyöngédsavany-
nyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízü. Magtokja zárttengelyü; 
tömlöcskéiben tojásdad, lapos, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; fölálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, gulaalaku koronát 
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alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mintsem birs-alanyon; nagy fát nem ne
vel, tehát legalkalmasabb gulafának vagy oi-sóalaku törpe fának; helyben 
és talajban, ngy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, merevek, alig könyökösek, 
bordázatlanok ; fölállók vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban elég sűrűn és finoman molyhosak; éi't korukban csupaszak, sár
gával kissé árnyalt zöldesbarnák; napos félőkön itt-ott vérpirossal belehel
tek; apróbb-nagyobb, többnyire kissé hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn 
és elég szembetűnöleg pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől jól elállók; szüi'-
kével árnyalt pirosas barnák; alig kiemelkedő, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, szélestalpu kúposak, alig hegyesek, szür
kével és barnával tarkázott pirosas gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján pedig elég nagyok; nem vastag, 
de elég keményszövetűek; tojásdadok; szabályosan elkeskenyedö, inkább 
vagy kevesbbé rövid, éles hegyben végződök; széles völgyesek, itt-ott csa
tornásak; iveitek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, bágyadtan fénylők, világos- vagy kissé sárgás-zöldek; szélei
ken előre hajló, apró, tompa fogakkal, szabálytalanul fűrészesek. Levélnye-
lök rövid, vékony vagy középvastag, rugalmas; csaknem vízirányosan elálló. 
Levélpálhái fonál vagy áridomuak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helye
zettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei jóval nagyobbak, mintavesz-
szőkön levők, többnyire széles és hosszas tojásdadok, itt-ott csaknem szív-
alakuak, többnyire laposak; szétálló, hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről 
lankadtan lekonyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Mas, Le Verger, II. 167. Mások, tudtommal, még nem irták le. 
Észrevétel. E finomízű, nyári körtének egyetlenegy liázi kertből sem 

volna szabad hiányoznia. Széles elterjesztésre méltó liazánkban mindenütt: 
de nagyban tenyészteni csak nagy városok mellett járna haszonnal. 
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279. Grégoire Ilon. 
(Héléne Grégoire) 

Származása. E kitttnő körtét a világszerte liires belga magonczozó, 
Grégoire a Pastorale ( = Téli esperes) magvairól nyerte Jodoignebaii. A mag
ról kelt anĵ afa 1852-ben termett nála először. Mint terjesztésre méltó, kitűnő 
gyümölcs, csakliamar elterjedt mindenfelé a világon. Ojtóvesszejét több hite
les helyről is megkai)tam. Több ízben tennett már nálam is. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam seyt. közepe táján; hűvösebb tájakon cet. közepéig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem kitűnöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alai<ja. Változó; többnyire azonban tojásdad csigaalaku, néha pedig 

tojásdad körtealaku; elég szabályosan boltozott sikfölületű. Zöme középtájra, 
néha pedig kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé inkább 
vagy kevésbbé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül szűk kari
mában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább és 
néha némi behajlással is fogyva, rövid, tompa knpos végben enyészik el. 
S z á r a rövid, vastag fás, többnyii'e azonban hnsos, bnnkósan végződő, sárgás 
világosbarna, fényes mázzal inkább vagy kevésbbé befuttatott; a gyümölcs 
csúcsára húsos emelkedések közé helyezett vagy húsos emelkedés mellől 
oldalvást kiálló. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, sárgás
barna, rövid, hegyes, szarunemú osztványaival csekélyke és szűk mélyedésben 
ülő, melynek alján és falain némi lapos ránczok észlelhetők, de ezek a kari
mát ritkán teszik hullámossá s észrevehetőleg a gyümölcs dereká-a sem 
vonulnak föl 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos vagy fehéres-zöld; értével sáppadt czitromsárga; napos olda
lán is csak kissé élénkebb sárga és csak elvétve kap némi gyöngédpiros 
árnyalatot. Pontozata ritkás; rendetlenül elszórt, igen apró, fahéjszínű pety-
tyecskékből álló, nem szembetűnő. Nénn finom rozsdamáz csak szára körül s 
kehely üregének falain nuitatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér, finom, csaknem áttetsző, teljesen szétolvadó; mag
tokja körűi sem köves-szemcsés; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja znrt vagy csak 
kissé nyilttengelyű: tömlőcskéiben jókora nagy, tojásdad, rövidhegyű, barna, 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam csak mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett, nem korán, 
de a neki kedvező viszonyok közt elég bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt 
szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
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elég jól beruliázkodnak, szép lombos, kellőleg' szellős, gulaalaku koronát 
alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint a birs-alanyon; gulafánák alkalmasabb, 
mintsem szálas fának; még vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik 
ugyan, de keveset terem, kellőleg nyirkos talajban bizonyára bővebben és 
szebb gyümölcsöket is terem, mintsem az én kertem könnyen kiszáradó, laza 
talajában. Gj'tímölcsei elég jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok; liegyök felé lassudan elvékonyodók, de liegyöknél, gyakran, bunkó-
san végződök; egyenesek, noha könyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy 
rézsunt fölfelé töi'ekvők; gyenge korukban finoman mol3diosak; ért koruk
ban csupaszak, zöldes barnák; itt-ott csaknem vörhenyes barnák; apróbb-
nagyobb, kerek vagy itt-ott kissé hosszas fehéres pontokkal majd sűrűbben, 
majd ritkábban, de nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid, hasas kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók, szürkével mosott sötétbarnák; inkább vagy kevésbbé 
duzzadt, bordázatlan takpon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hosszas kúposak, elég 
hegyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; nem éppen vastag, de 
keményszövetüek; a vesszők alján hosszas tojásdadok; a vesszők hegye 
felé tojásdad kerülékesek, mindkét végükön kissé elkeskenyedők; többnyire 
rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos völgyesek; 
csak alig íveltek, gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken alig szembe
tűnöleg fogazottak és többnyire épszélűek. Levélnyelök a vesszők alján hosz-
szas, fölebb pedig rövid vagy középhosszú, elég vastag és merev; inkább 
vagy kevésbbé rézsunt iölfelé álló. Levélpálhai fonál- vagy áridonmak, nem 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei hoszabbak, keskenyebbek, mint a vesz-
szőköu levők, teknősek itt-ott szelíden hullámosak, épszélűek; szétálló, hosz-
szu, vékony rugalmas nyelőkről kissé ívelten lefelé konyulóTc. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i V 0 r t. Annál, de pomol. IV. 79. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 270. 
Mas, Le Verger, IIL 96-dik szám alatt. 
J a h n , Illnstr. Handb. der Obsth. V. 437. és sokan mások is. 

Észrevétel. Az alföldön, olyan mostoha viszonyok között, a milyeneket 
vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése: de nagyobb folyóvize
ink mellékén s hazánk emelkedettebb tájékain, a hol gyökereivel nyáron át 
is talál a földben nedvességet, megérdemelné, hogy minden kertben helyet 
juttassunk számára. 
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280. Arabella. 
Származása. Bizonytalan. Oberdieck Van Monstól kapta név nélkül és 

azt gyanítja, hogy Van Mons nyerte azt magról. Mint igen termékeny és jó 
körteí'ajt aztán fönebbi neve alatt Oberdieck irta le bővebben s terjesztette 
el mindenfelé. Nekem is ajándékba küldötte meg ojtóvesszejét Jeinsenböl, 
1872-ben. 'l'öbb ízben termett már nálam is Oberdieck leírásával teljesen 
egyező gyümölcsöket. 

Érésideje. Nálam sept. első felében; hűvösebb tájakon oct. közepéig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem .1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alalcja. 'l'öbbnyire körtealakn; néha hosszas csigaalakn; szabályosan 

boltozott sikfölűletü. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé többnyíre félgömb-alakulag boltozódik s kelyhe körül több
nyire oly szíík karimában végződik, melyen a gyümölcs csak ritkán állhat 
meg; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással is fogyva, 
inkább vagy kevésbbé hosszas, karcsú és majd hegyes, majd gömbölyded 
csúcsban végződik el. S z á r a rövides vagy középhosszú, vastag vagy elég-
vastag, fás, néha görcsös, bunkósan végződő; a gyümölcs csúcsából, csaknem 
annak folytatásaként kissé ferdén kiálló. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; 
rendetlenül fölálló, hosszas, hegyes sárgásszürke, szarunemű osztványaival 
csaknem a fölszinen vagy csekélyke lapos mélyedésben ülő, melynek falain 
és karimáján csak elvétve mutatkoznak némi bordás vagy szelíden hullámos 
emelkedések. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, sima, száraz tapintatu, fénytelen; 
elejénte sáppadt vagy fehéres zöld; értével bágyadt zöldessárga; napos oldalán 
is csak nagy ritkán mutatkozik némi halvány piros színezet. Pontozata elég 
sűrű; finom, apró, fahéjszinü pettyekből álló; majd alig, majd eléggé szembe
tűnő. Finom rozsdaalakzatok egyes foszlányokban vagy foltokban, többnyire 
csak ott mutatkoznak fölűletén, a hol a bör, fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér vagy bágyadt fehér, finom, kevéssé tömött, olvadó; 
magtokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bö, elég 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, az Egri körtére emlékez
tető, illatos, de nem mindenkor kellőleg fűszeresizű. Magtokja zárttengelyü; 
tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, fekete, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; elég korán és igen 
bőven termő; fölálló vagy nyílt szögekben elálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gulaalaku koronát 
alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; gulafának inkább alkal
mas, mintsem szálas fának. Ugy látszik, hogy helyben és talajban nem válo
gatós. Gyümölcsei elég jól állják helyöket a fán. 

2* 
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Vesszei. Nem számosak, középliosszak, középvastagok; hegyök felé kissé 
elvékonyodók, de kegyüknél bunkósan végződök; alig egyenesek, szembe-
tünöleg könyökösek; csaknem bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekbén 
fölfelé törekvők: gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak 
sárgás barnák, tövük felé pedig zöldesbarnák; apró, kerek, sárgásfehér pon
tokkal elég stírfln. de nem szembetnnöleg pontozottak ; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szürkével tarkázott sötétbarnák; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsuknposak, hegyesek, sötét barnával tarkázott 
világos gesztenyeszinű })ikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek; vastag- és keményszövetnek, merevek; tojásdadok, 
vagy lándsás tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő, majd hosszas, majd 
rövidke, szúrós hegyben végződök ; csatoinásak, iveitek; nyelőkről vízii'ányosan 
elállók vagy lefelé görbülök ; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak ; 
ért korukban csupaszak, simák, elég fénj'esek, világos zöldek ; széleiken igen 
apró, tompa fogakkal süiün és elég szabályosan fürészesek. Levéhiyelök rövid 
vagy középhosszú, középvastag, hajlékony; többnyire éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálliái áridomuak vagy vékony fonálalaknak, kevéssé tartósak. 
Virágrngyet körítő levelei vékony szövetűek, elég hajiékonyak; fölfelé álló, 
hosszú, vékony és hajlékony nyelőkről lekonyultán szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, Anleitung zur Ke7intniss des bestén Obstes, 266. 

lapján. Mások tudtommal még nem irták le. 
Észrevétel. Termékenységre vetekedik még vidékem mostoha viszonyai 

közt is bármely körtefajjal; minél fogva, ha nagyban való tenyésztésre nem 
is ajánlható, de egy-egy fának biz vast helyet adhatunk számára is kér
teinkben. 
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281. Bivort Iván. 
(Jean-Baptiste Bivort.) 

Származása. E jeles körtét Bivort Sándor, kitűnő, belga gyümölcsész 
nyerte magról (leest-Saint-Réniy-ben. A magi'ól kelt anyafa 1847-ben termett 
először. Bivort Iván, belügyministeri osztályfőnök nevéről elkeresztelve, csak 
hamar elterjedt mindenfelé, mint olyan körtefaj, melynek fája mindenütt jól 
díszlik, jól terem és gyümölcsei finom izét képes, állitólag mindenütt kifejteni. 
Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Lonis testvérek faiskolájából, Plan-
tiéi'esből. Több ízben termett mái- nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sejjt. dei-ekán; hűvösebb tájakon novemberig is elhúzódik. 
Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Csigás körtealakn: rendszerint elég szabályosan boltozott, sík-

fölületü; néha egyik oldalán hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra vagy 
kissé alább, kelylies vége felé esik, honnét kelyhefelé szelíden gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körűi szűk, de laposas karimában végződik; szára felé 
pedig elejénte szelíden, aztán kissé hírtelen behajlással fogyva, inkább vagy 
kevésbbé rövid, karcsú és tompakupos végben enyészik el. S z á r a hosszú 
vagy hosszas, középvastag, fás de elég hajlékony, tövénél húsos, hegyenéi 
bunkósan végződő, sárgásbarna és fényes mázzal csaknem végig bevont; a 
gyümölcs csúcsán húsos dudorok közé helyezett vagy linsos emelkedés mellől, 
csaknem a gyümölcs folytatásaként, ferdén kiálló. K e 1 y li e nyílt vagy félig 
nyílt; inkább vagy kevésbbé rendetlenül fölálló, ke.skeny, hegyes, sárgás-
bai'na, szarunemű, csatornás osztványaival többnyíre szűk és nem mély üregben 
ülő, melynek falain bordás vagy hullámos emelkedések csak ritkán mutatkoznak. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, száraz-tapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte élénk zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán is csak zöldessárga 
és néha némi igénytelen pírossal színezett. Pontozata sűrű, apró, barna vagy 
fahéjszinű pettyecskékböl álló, nem szembetűnő. Finom rozsda foltok szaka
dozott hálózatként vagy márványzatosan, néha csaknem az egész felületét 
elborítják. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, gyöngéd, olvadó; 
magtokja körül kövecs-szemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlöcskéi-
ben hosszas tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. ^'ignövésű, egészséges és edzett; korán és rendszerint elég bőven 
termő; fölfelé törekvíi ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beru
házkodnak, szép lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik 
birsen is vadonczon is, alkahnas gulafának inkább, mintsem szálas fának; 
mindenütt jól díszlik ugyan: de kellőleg nyirkos talajban bővebben és szebb 
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gyüinölcsöket terem, mintsem az éu vidékem könnĵ eu kiszáradó, laza talajá
ban. Gryiimölcseit az erösebb szelek könnyen letizedelik ; miért is igyekezzünk 
számára védett helyet juttatni kertünkben. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, vastagok vagy közép vastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók; ritkán egyenesek, igen könyökösek, finoman 
és többnyire hegyök felé bordázottak ; gyenge korukban ritkásan molyhosak; 
ért korukban csupaszak, sárgás barnák, napos félőkön pirossal kissé színe
zettek; apró, hosszas vagy kerek, fakó pontokkal ritkásan és nem szembe-
tünőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől jól elállók; szürkével tarkázott sötétbarnák; elég kiemelkedő, 
hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas, karcsukuposak, hegyesek, pirosas 
barnák, szürkével itt-ott tarkázottak. 

Levelei. Középnagyok; vékony-, de keményszövetfíek; tojásdadok vagy 
lándsás tojásdadok; többnjdre szabályosan elkeskenyedö, hosszas, éles hegĵ -
ben végződök; lapos-völgyesek vagy csatornásak; inkább vagy kevésbbé 
íveltek; gyenge korukban is csak alsó lapjukon és széleiken finoman és ritkásan 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos-zöldek; 
széleiken apró, tompa fogakkal csak itt-ott fürészesek, nagyrészt azonban 
épszélüek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, a vesszők hegye felé pedig 
mind-mind inkább rövid, középvastag, rugalmas; inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak, fölfelé állók, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők, laposak, csaknem épszélüek; hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről 
kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i V 0 r t , Annál, de pomol., VI. 45. és 

Les fricits dn járd in Van Mons, a 45. lapon. Mások 
tudtommal még nem irták le. 

Észrevétel. Inkább való hazánk magasabban fekvő vidékeire, mintsem az 
alföldre; mert itt alig talál az erősebb szelek ellen ótolomra s aztán gyü
mölcsei, száraz, meleg évjáráskor, erőtetve érnek s ízük kellő finomságát nem 
mindenkor képesek kifejteni. 
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282. Dumont vajoncza. 
(Beurró Dumont; Dumont's Butterbirn.) 

Származása. E kitünö kiírtét Joigiiy báró kertésze, Dumo)\t József nyerte 
magról, Esquelmesben, l'ournay mellett (Belgium). A magról kelt anyafa 
1831-1)611 termett először és a tournay-i kertész társulat, a neki bemutatott 
és terjesztésre méltóknak talált gyümölcsöket 1833-ban megkoszorúzta volt. 
Ezen idö óta folyvást terjed e jeles körtefaj mindenfelé a világon. Ojtó-
vesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek liires faiskolájából, Plan-
tiéresböl. 'I'öbb ízben termett azóta nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. hó folytán; hűvösebb tájakon novemberig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünőleg T. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire zömök tojás-alaku, vagy hengeres tojásdad; 

inkább vagy kevésbé szabálytalanul boltozott, buczkos és hovadásos fölületü. 
Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé széles 
és laposas talpat alkot, melyen jól megállhat; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán mindinkább fogyva, többnyire zömök és szabálytalanul csonká
zott vagy csak kúpos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy rövides, rend
szerint vastag, fás, tövénél húsos, hegyénél bunkósan végződő, zöldesbarna 
mázzal befuttatott; a gyümölcs sarkán, húsos emelkedés mellé, csaknem a föl-
szinre, kissé oldalt helyezett s néha csaknem a gyümölcs folytatásaként hú
sosán kiemelkedő. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; fölálló rövid, hegyes bar-
nássárga, szarunemü osztványaival többnyire szűk és nem mély üregben ülő, 
melynek falain és karimáján szelíd, lapos bordák és barázdák váltakoznak, 
a melyek inkább vagy kevésbbé szembetünőleg, a gyümölcs derekára is föl-
voiiulnak s ennek kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, elég sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte élénk zöld; értével élénk czitromsárga; napos oldalán majd 
sárgás-, majd karmin pirossal mosott vagy csak belehelt és tarkázott. Ponto-
zata ritkás; szabálytalanul elhintett \)ariia vagy fahéjszinü pettyecskékből 
álló, nem szembetűnő. Rozsda csak elvétve és többnyire csak ott látszik fö-
lületén, a hol a bőr fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt kissé sárgásba játszó, igen fiaom, tö-
möttes, olvadó; magtokja körül is csak ritkásan és finoman köves-szemcsés; 
leve igen bő, igen czukros, gyöngéd, de néha kissé húzós savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresizü. Magtokja zárt vagy csak 
kissé nyilttengelyü; tömlőcskéiben hosszas, hegyes-tojásdad, barna, ép, néha 
azonban csak idétlen magvakat rejtő. 
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Fája. Erőteljes, egészs%es, edzett; elég korán és elég bövea termő; 
kissé nyílt szögekben íolfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző 
szei'vekkel jól beruházkodnak, elég lombos, gulaalakn koronát alkotó. Dísz
lik bii'sen is, vadonczon is; gulafának alkalmasabb, mintsem szálas fának; 
mindenütt jól díszlik ugyan, de kötött és kellőleg nj'irkos talajban bővebben 
is, szebbfejlődésü gyümölcsöket is terem, mintsem az én vidékem könnyen 
kiszáradó laza talajában. Védett helyett kivan; mert különben gyümölcseit az 
erösebb szelek könnyen letizedelnék. 

Vesszei. Elég számosak és elég hosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé lassudan elvékonyodók, de hegyöknél kissé bunkósan végződök; 
egyenesek, kissé könyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy éles szö
gekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, sárgaszinttek, napos félőkön pirossal kissé színezettek; apró hosz-
szas vagy kerek, fakó pontokkal alig észrevehetöleg és ritkásan pontozottak; 
rendes levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szür
kével kissé tarkázott, fényes sötétbarnák; elég kiálló, finoman bordázott ta
lapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, sötétbarnák. 
Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony, de keményszöve-

tüek; szép tojásdadok; többnyire rövidke, szúrós hegyben végződök; csak
nem laposak vagy lapos völgyesek és széleiken kissé lefelé hajlók; itt-ott 
íveltek; nyelőkről csaknem vizírányosan elállók: gyenge korukban finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak. simák, elég fényesek, világos vagy csak
nem sárgás zöldek; széleiken alig észrevehetöleg és csak itt-ott fogazottak, 
tehát csaknem épszélüek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, elég merev 
majd vizírányosan el-, majd kissé rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonál-
vagy áridomuak, a nyél tövétől fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrügyet köiútő levelei többnyíre nagyobbak, mint a vesszőkön levők, la
posak, csaknem épszélüek; szétálló, hosszas, hajlékony nyelőkről lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Bivor t , Amml. de pomol. V. 59. 

L u m o r t i e r , Pommie toiirnaisienne, 107. lapján. 
Leroy , Dict. de pomol. I. 353. 
Mas, Pomol. géttérale, T. 135. 
Jahn , llhcstr. Handb. der Obstk. VII. .383. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön csak épületektől védett, házi kertekben lehetne 
e jeles körtét haszonnal tenyésztenünk: minélfogva inkább való ez is hazánk 
hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az alföldre. 
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283. Görbefáju körte. 
(Arbre-courbé; Krummholz-Bime.) 

Származása. E jeles körtét valószínűleg Van Mons nyerte magról 
1830-ban. Némely gyíimölcsész ugyan állítja, hogy Leclerc nyerte volna mag
ról, Láváiban, Francziaországban: de Leroy fraiiczia gyüniölcsész tagadja ez 
állítást; mert ugy ö, mint az Angers-vidéki gytimölcsészek, nolia Láváihoz 
közel laknak, mit sem tudnak arról, liogy e körte Leclerc magoncza lett 
volna. Ojtóvesszejét 1868-ban, a Van Mons-kertböl, Belgiumból és 1872-ben 
Oberdiecktöl Jeinsenböl, teljesen egyezöleg kaptam meg. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon okt. végéig is 
eltart. 

Minősége. L rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alal<ja. Változó; többnyire azonban hasas körtealaku; néha szabályta

lan csigaalaku; rendszerint hovadásos és buczkos-fölületű. Zöme a közép
tájnál alább, a helyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbö
lyödve boltozódik s kelylie körűi inkább vagy kevésbbé szűk és többnyire 
kissé ferdén álló karimában végződik; szára felé pedig elejénte szeliden, 
aztán behajlással is fogyva, többnyire rövid, tompa-kupos végben enyészik el. 
S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag vagy elég vastag, fás, két végén 
kissé bunkós, végig barnamázos; a gyümölcs csúcsán majd a fölszínre helye
zett, majd csekélyke mélyedésből kissé oldalt kiálló. K e l y h e nyílt; föl
álló, törékenyhegyű, szarunemű, sárgásbarna osztványaival többnyire szűk és 
nem mély üregben űlő, melynek többnyire ferdén álló. hullámos karimájáról 
elenyészöleg némi bordás emelkedések is nyúlnak a gyümölcs derekára s 
annak egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre elég vékony, sima, de száraz- és gyaki-an érdes tapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte világos fűzöld; értével sárgás zöld ; napos oldalán 
is csak kissé sárgásabb zöld, minden pirosság nélkül. Pontozata sűrű, fahéj-
színü pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. Eozsda alakzatok majd szakado
zott foszlányokban, majd sűrűbben is összefolyva többnyire minden gyümöl
csön fordulnak elő; néha csaknem az egész gyümölcsöt finom, zöldesbarna 
rozsdamáz fátyolozza be. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldesbe játszó fehér, elég finom, olvadó ; 
magtokja körül kissé kövesszemcsés; leve igen bö, igen czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, az Izambert körtére emlékeztető füszeresízű. Mag
tokja zárt vagy kissé nyilttengelyü; tömlöcskéiben majd idétlen, majd ép-
féloldalu tojásdad, feketés magvakat rejtő. 
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Fája. E'iatal korában vígiiövésü: később is epfészséges és elég edzett, 
korán és a neki kedvező lielj'en rendkivül bőven termő; fölálló vagy rendet
lenül szétálló és különfélekép el- vagy lefelé is görbülő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, szabálytalan alakn ko
ronát alkotó. Birsen nem díszlik olyan jól, mint vadonczon. Korona magas
ságban, vadonczra ojtva szálasfának is alkalmas ngyan, de léczezett melletti 
művelésre mégis alkalmasabb; mert nagy gyümölcseit a szálas fáról az erŐ-
sebb szelek könnyen letizedelik. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, liegyök felé lassudan 
elvékonyodók; nem egyenesek, lianem rendszerint görbék és könyökösek, bor-
dázatlanok; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban 
csupaszak, zöldesbarnák; apróbb nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, sárgás
szürke pontokkal elég sürtín és szembetünőleg pontozottak; rendetlen, több
nyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, kissé tompahegyüek, a 
vesszőtől elállók, pirosas barnák; jól kiduzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek, szürkével és sötét
barnával tarkázott pirosas gesztenyeszinüek. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok; egyebütt csak középnagyok; 
vékony, de ei'ös-szövetüek; hosszas tojásdadok, itt-ott lándsás tojásdadok, sza-
bálj'osan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; a vesszők alján le
vők laposak; egyebütt pedig csatornásak; itt-ott íveltek, hullámosak és csa
varosán elgörbülök; nyelőkről lefelé lógók; gyenge korukban finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken igen 
tompa fogakkal szabálytalanul ííirészesek vagy csaknem épszélüek. Levélnye-
lök hosszú, vékony, rugalmas; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái ár-
idonuiak, hamar elhullók. Viiúgrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, 
mint a vesszőkön levők, laposak, hullámosak; igen hosszú, vékony, rugalmas 
nyelőkről ívelten lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Krummholzige Schmalzbirne; Grand Amiral. 
Leírói. J a h n, lllust. Handb. der Obstk. V. 419. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 151. 
Mas, Le Verger, T. 39. a 18-dik szám alatt és többen mások is. 

Észrevétel. E jeles körte is inkább való hazánk hegyes-völgyes vidé-
keiie, mintsem az alföldre: mert itt ugyan fája még vidékem mostoha viszo
nyai közt is jól díszlik, de gyümölcseit részint az erösebb szelek, melyeknek 
itt mi sem áll útjában, részint a számtalan kártékony rovar, majd mindig le
szüretelik idő előtt: míg a magasabban fekvő tájakon a szelek erejét meg
törik a hegyek s a kártékony rovarok csak szórványosan fordulnak elő. 
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284. Bodorféle iskolai körte. 
(Bodorsche Schulbirn.) 

Származása. Bizonytalan. Jalm, német gyiimölcsész az Illustr. Handb. 
der Obstk. 11. 24.5-ik lapján, leir ugyan „Scliulbirn" név alat egy körtefajt, 
de ez a föutebbitöl teljesen külömbözik. Nagyon valószínű, hogy Erdélyben 
lépett a világra; mert nevét és rövid jellemzését egyedül csak néhai leg-
idösb Bodor Pál közli először egy, 1826-ban kiadott catalogjában. Mint kicsi
sége mellett is igen becses és terjesztésre méltó körtefajt, 188,5-ben ismer
tette meg velem idősb Bodor Pál, az erdélyi gazdasági egylet gyümölcsészeti 
szakosztályának elnöke, a ki 70 évet meghaladott kora daczára is, még folyvást 
élénken érdeklődik, a gyümölcsészet ügye iránt. Ö küldött hozzám leírásra 
alkalmas példányokat és ojtóvesszöt is, e becses fajról, aztán ö szolgáltatta 
kezeimhez a fa növényzetének leírásához szükséges adatokat is, neki köszön
hetjük, tehát, hogy e körtefajt teljes leírásban már is bemutathatom. 

Erésideje. Aug. első felében; ha zsendült korában leszedjük fájáról; 
10—12 napig eltart épségben, a gyümölcskamrában. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny vagy kisded. 
Alakja. Inkább vagy kevésbbé rövid körte-alaku, vagy csigás körte-

alaku; elég szabályosan boltozott sikfölületű. Zöme csaknem középtájra esik, 
honnét kelyhe felé majd félgömbalakúlag, majd kissé összébb húzódva ugy 
boltozódik, hogy ezen sarkára föl sem állítható ; szára felé pedig hirtelen 
fogyva s némi csekély behajlást is alkotva, inkább vagy kevésbbé rövid, 
tompa-kúpos végben enyészik el. S z á r a igen hosszú, vékony vagy közép
vastag, fás, de igen hajlékony, tövénél húsos vagy bunkós, zöldessárga, nagy
részt azonban fényes világosbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán húsos 
gyűi'űzetböl vagy csaknem a gyümölcs folytatásaként kiálló. K e l y h e elég 
nagy, nyilt; fölálló, de hegyökkel szétterülő, hosszas keskeny, törékenyhegyü 
osztványaival csaknem a fölszinre vagy csekélyke mélyedésbe helyezett, 
melyből azonban osztványai hegyével jóval fölebb ér a gyümölcs fölszinénél. 

Színe. Bőre vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte 
sápadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga és 
rendszerint, kisebb-nagyobb darabon, igénytelen pirossal színezett. Pontozata 
sűiií; igen apró, barna pettyecskékből álló, szabad szemmel alig észrevehető. 
Rozsdaalakzat csak elvétve fordul elő fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, flnom, kevéssé tömött, olvadó; magtokja körül 
kissé köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresizű. Magtokja kissé nyilttengelyű; 
szűk tömlőcskéiben féloldalu tojásdad, mindkét végén hegyben végződő, sötét 
barna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Erőteljes, fiatal korában víguövésű, egészséges és edzett; korán, 
rendesen és bőven termő; rézsutit fölfelé álló, nyúlánk ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, ritkás lombozatú, magas gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczra ojtva szálas fának legalkalmasabb; mindenütt jól 
díszlik ugyan; de kellőleg nyirkos, könnyű földben tartósabb életű, mintsem 
kötött, nehéz agyagban. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vagy középhosszak, középvastagok, 
hegyök felé lassudan el vékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek, bor-
dázatlanok; kissé éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban elég 
sűrűn molyhosak; ért korukban is csak itt-ott csupaszak, simák, csaknem 
fényesek, sárgásbarnák; szenynyes szürke pontokkal ritkásan és nem szembe-
tünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. A vesszők alján igen aprók; a vesszők hegye felé elég nagyok 
kúposak hegyesek, a vesszőtől elállók, simák sötétbarnák; majd alig, majd 
eléggé kiemelkedő bordázatlan talapon ülök. 

Virágriigyei. Középnagyok, hegyes kúposak, szürkével tarkázott sötét
barnák. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag, de nem keményszövetüek; széles 
tojásdadok, itt-ott szivalakuak, vagy csaknem kerek tojásdadok; hirtelen 
elkeskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök; teknősek, de a vesszők alján 
csaknem laposak és széleikkel lefelé hajlók; itt-ott kanálformán öblözöttek; 
alig iveitek: gyenge korukban alul-fölül finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos vagy csaknem sárgás zöldek; 
széleiken apró, tompa fogakkal rendetlenül fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, középvastag, rugalmas, tövénél gyöngéd violaszinnel befuttatott; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálliái fejletlenek, 
fonálidonnmk, hamar elhullók. Vii-ágrügyet körítő levelei széles tojásdadok, 
csaknem laposak hullámosak ; elég hosszú, rugalmas nyelőkről .lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtononal még senkisem irta le körülményesen. 
Észrevétel. Fájának vígnövése és termékenysége, valamint gyümölcsei

nek jó íze végett, nagy városok mellett, piaczi elárusitás tekintetéből, haszon
nal lehetne e körtefajt tenyésztenünk. Mennyire fog beválni alföldi gyümöl
cseink közé? idő és tapasztalat íbgja megmutatni. 
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285. Kolmár vajoncz. 
(Beurré Colmar; die Enghion ) 

Származása. Folyó század elején Van Mons nyerte magról s Beurré 
(VEngliien (= Engliieni vajoncz) név alatt kezdette elterjeszteni. Meglehető
sen el van már terjedve mindenfelé: de, mert érésidejét, benső minőségét 
illetőleg sok helyt változást szenved; azon gyümölcsök közé tartozik, me
lyeknek valódisága, a gyümölcsészek előtt, még napjahikban is kér-déses. Oj
tó vesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresböl, a Simon-Louis testvérek hires fa
iskolájából. Több ízben termett már nálam. Gyümölcsei egyezvén a leírások
kal, fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon és kedve
zőbb visszonj'ok közt, néha decemberig is eltart. 

Minősége. Kedvező viszonyok közt I. rendű; nálam csak II. rendű cse
megegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alal<ja. vSzabálytalan zömöktojásdad; néha hasas csigaalaku ; majd sík, 

majd hovadásos és buczkosfölűletü. Zöme majd középtájra, majd kissé alább 
kelyhes vége felé esik, honnét kelylie felé majd szelíden és félgömbalakulag, 
majd hírtelen gömbölyödve boltozódík és kelyhe körül elég szűk, de laposas 
karimában végződik; szára felé pedig többnyíre rendetlenül összébb húzódik 
s néha tompakuposan fogy el. S z á r a rövid, vastag, néha húsos, görcsös, 
néha pedig középhosszú, de elég vastag, fás, két végén bunkós, világosbarna 
mázzal csaknem végig bevont; a gyümölcs csúcsán húsos gyűrüzetböl vagy 
húsos dudor mellől, néha pedig csaknem a gyümölcs folytatásaként, kissé fer
dén kiálló. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; fölálló vagy összehajló, rövid, 
törékenyhegyű, szarunemű osztványaíval elég szabályosan kikanyai'ított, szűk 
és ritkán mély üregben ülő, melynek falait többnyire fahéjszinű, sugai-as rozsda 
szokta borítani. 

Színe. Bőre vékony, elég sima, gyöngéd-, de itt-ott kissé éidestapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt zöld; értével sárgás zöld; napos ol
dalán pirossal gyöngéden színezett s néha élénkebb piros foltokkal is tarká
zott. Pontozata elég sűrű; igen apró, zölddel szegett barna pettyecskékből 
álló; néha alig, néha pedig elég szembetűnő. Fahéjszínű rozsda szakadozott 
foszlányokban vagy márványzatos foltokban, majd minden gyümölcsön szokott 
mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehér, fínom vagy elég finom, olvadó; niagtokjakörül igen 
köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kelle
mes fűszeres-ízű. Magtokja csak kissé nyílttengelyű; tömlőcskéíben hosszas, 
hegyes, tojásdad, világosbarna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; elég korán és elég bő
ven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gytimölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, 
gnlaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik ugyan, de csak kel
lőleg nyirkos talajban terem gazdagon és minden tekintetben kifogástalan 
gyümölcsöket, melyek eléggé jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középbosszak, középvastagok, liegyök felé lassudan 
elvékonyodók, de hegyöknél bunkósan végződök; nem egyenesek, hanem szem-
betünöleg könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, sárgás vagy zöldes barnák; apróbb nagyobb, több
nyire hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünőleg pontozot-
tak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, duzzadt tojásdadok, rövidhegyüek, a vesszőtől el
állók; szürkével árnyalt sötétbarnák; elég kiemelkedő, bordázatlan talajjouttlők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hosszas tojásdadok, csaknem tompahegyüek; 
szürkével tarkázott, pii'osas gesztenyeszínű pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony, de keményszövetüek; hosszas és 
többnyire keskeny tojásdadok; gyakran nyelők felé is észrevehetőleg elkes-
kenyedök; rendszerint szabályosan elkeskenyedo, hosszas, éles hegyben vég
ződök; lapos-völgyesek, itt-ott csatornásak; inkább vagy kevésbbé íveltek; 
nyelőkről lefelé hajlók és hegyökkel félregörbülők; gyenge korukban fino
man molyliosak; ért korukban csupaszak, bágyadtan fénylők, világos fűzöl-
dek; széleiken előrehajló fogakkal kissé tompán, de elég mélyen és elég sza- 1 
bályosan fűrészesek. Levélnyelök a vesszők alján elég hosszas, fölebb pedig ^ 
mind-mind rövidebb, középvastag, rugalmas; többnyire nyílt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái középhosszak, áridomuak, nem taitósak. Virágrűgyet 
körítő levelei nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak, de finomabban fűrésze
sek, mint a vesszőkön levők; rendetlenül föl- és szétálló, hosszú, rugalmas 
nyelőkről lankad tan lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Beurré d'Enghien. 
Leirói. Jahn , lllustr. Handb. der Obsth. II. 53. 

Leroy , Dict. de pomol. I, 338. 
Mas, Pomol. générale, VII. 23. és többen mások is. 

Észrevétel. Vidékem éghajlati és talajbeli viszonyai közt erötetve érik 
s ízének kellő finomságát nem képes kifejteni: minélfogva e körtefaj is in
kább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az alföldre. Kellőleg 
nyirkos, homok- vagy iszapföldben, hiszem, hogy az alföldön is hálásan ki 
fogja fizetni a helyet, melyet a kertben számára juttatimk. 
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286. Ecully szépe. 
(Belle d' EÖully.) 

Származása. E kitűnő körte-ujdonság Francziaországból származik, a 
hol Belle d' Ecnlly-név alatt csak 1875-ben lépett a világba. A Simon-Louis 
testvérek nagy katalogjának 1-ső pótfüzetében lön először rövid jellemzésben 
bemutatva mint igen nagy körte, melynek eredetéről azonban mindössze is 
csak ennyit jegyeztek föl zárjel közt „Ouisart et Barret, 1874." Kicsoda ez 
a Cuisart és Bairet? Ok nyerték-e magról V vagy csak föltalálták? El kérdé
sekre franczia gyümö] csészéktől kell várnunk téleletet. Hozzám e körtefaj 
1876-ban került a Simon-Louis testvérek híres telepéről, Plantiéres-
ből. Azóta nálam is, Dörgő Dániel barátomnál is, a kinek azoinial mihelyt 
én megkaptam, juttattam ojtóvesszőt, — több ízben termett. Fajom valódi
ságában nincs okom kételkedni; mert gyümölcseimre az imént emiitett pót-
katalogban közlött rövid jellemzés egészen ráillik. 

Érésideje. Aug. vége; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy oct. elsejéig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alal(ja. Hosszas tojásalaku vagy tojásdad gnlaalaku, néha pedig inkább 

vagy kevésbbé hosszas és. hasas csigaalaku; többnyire szabályosan boltozott 
síkfölűletű. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül szűk karimában 
végződik ugyan, de azért erre, mint talpára jól fölállítható; szára felé pedig 
elejénte szelíden, aztán inkább vagy kevésbbé hirtelen fogyva majd hosszas 
és karcsú, majd rövides, tompakupos végben enyészik el. S z á r a közép
hosszú, vastag, görcsös, csaknem húsos, bunkósan végződő, zöldessárga s az 
egyik oldalán sárgásbarna mázzal befuttatott vagy csak hosszan bevonalzott; 
a gyümölcs csúcsáról, húsos gyűrűzetből, kissé oldalvást kiemelkedő. K e l y h e 
nyílt vagy félígnyilt; fölálló, rövides, barnás, szarunemű osztványaíval inkább 
vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, melynek szelíden ránczos 
falain, szakadozott foszlányokban némi fahéjszinű rozsda is szokott nmtatkozni. 

Színe. Bőre kissé vastag, elég sima, de többnyire száraz és szelíden 
érdesfölületű, bágyadtan fénylő; elejénte sáppádt zöld; értével sárgás zöld; 
vagy zöldessárga; napos oldalán és napszegte példányain homályos vérpiros
sal bemosott vagy csak belehelt. Pontozata sűrű, igen apró, alig szembetűnő. 
Kozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Hasa fehér vagy fehéres, finom, gyöngéd, olvadó; magtokja 
körül is csak alig észrevehetőleg kövesszemcsés; leve igen bő, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerűen illatos és fűszeresízü. 
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Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyfí; tömlőcskéiben hosszas, feketés, 
sovány, de ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, edzett; korán és bőven termő; éles szö
gekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de eíös ágaival, melyek gyümöl(;sözö szer
vekkel jól beruházkodiiak, elég stírfílonibos, magas gulaalaku koronát alkotó. 
Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon. Giilafának alkalmasabb, mint
sem szálas fának; helyben és talajban, ugy látszik nem válogatós : de mély 
termői'étegü, iszaplerakodásból álló talajban díszlik legjobban s terem legbő
vebben. Gyümölcsei nagyságuk mellett is elég jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy küzépliosszak, köz ép vastagok, 
hégyök felé lassndan elvékonyodók ;• egyenesek, alig könyökösek; bordázat-
lanok; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban ritká
san és finoman molyhosak; ért koi-ukban csupaszak, pirossal kissé ániyalt 
sárgásbarnák; apró, kerek, sárgás szürke pontokkal elég sűrűn, de nem szem-
betűnőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szürkével kissé tarkázott pirosas gesz tény eszinüek; a vesszők alján 
csaknem talapnélküliek; a vesszők hegye felé kissé kiemelkedő, bordázat-' 
lan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, hosszas kúposak, alig 
hegyesek; egymásra kissé lazán boruló, szürkével és barnával tarkázott, 
pirosas gesztenyeszínű pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Középnagyok; vékony, hajlékony, de erős szövetűek; a vesszők 
alján tojásdadok; a vesszők hegye felé lándsásak vagy lándsás tojásdadok; 
majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke éles hegyben végző
dök ; a vesszők alján laposak; a vesszők hegye felé is csak lapos völgyesek; 
kissé iveitek és hegyökkel csavarosán elgörbülök: nyelőkről rendetlenül föl
felé irányulok; gyenge korukban ritkásan és finoman mol3'hosak; ért koruk
ban csupaszak, sírnák, fényesek, sárgásba játszó zöldek; széleiken alig észre-
vehetőleg fogazottak vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök rövid vagy közép
hosszú, elég vékony és hajlékony; inkább vagy kevésbbé éles szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő leve
lei széles tojásdadok vagy kerttlékesek, csaknem laposak, itt-ott szelíden hul
lámosak, épszélűek; föl- és szétálló, hosszas és elég vastag, de rendkívül haj
lékony nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, körülményesen még senkisem irta le. 
Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt, de kivált 

olyan helyeken, hol a föld nyáron át sem veszíti el kellő nyirkosságát. Jó 
lélekkel ajánlhatom a gyümölcstermelök figyelmébe. 
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287. Haagen vadoncza. 
(Haagens Wildling.) 

Származása. Előttem még bizonytalan: hanem az, hogy Németország-
b(')l szánnazik, a Simon-Loiiis testvérek nagy katalogjában is el van ismerve. 
Ojtó vesszejét még 1870-beu kaptam Dr. Lucastól, Reutlingenböl. Azóta több 
ízben termett már nálam. Fajom valódiságában nincs okom kételkedni; mert 
gyümölcseimre a rentlingeni ixmiol. intézet 1869-dik évi katalogjában közlött rö
vid jellemzés egészen ráillik. 

Érésideje. Nálam sept. oct. hűvösebb tájakon nov. végéig is eltart. 
Minősége. II. rendíi csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Többnyii-e hasas körtealakn; kissé szabálytalanul boltozott, 

bordás és buczkos-fölületü. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelylie felé hirtelen gömbölyödve s néha kissé összébb is 
luizódva boltozódik s kelyhe körül elég széles, laposas és hullámos karimá
ban végződik, melyre jól fölállítható; szára felé pedig szintén elég hirtelen 
fogyva vállat alkot s tompakupos végben enyészik el. S z á r a liosszas vagy 
középhosszú, középvastag, fás, mindkét végén bunkós, fényes víiriienyes máz
zal csaknem teljesen bevont; a gyümölcs csúcsára húsos dudorok közé helye
zett vagy húsos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e nyilt; fölálló vagy szét
terülő, hosszas keskeny, hegyes, pirosas vagy barna, szarunemü osztványai-
val elég szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain lapos bor
dák és barázdák nyúlnak föl az üreg karimájára s ezt elég élesen hullá
mossá tevén, gyakran a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekded-
ségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos vagy kissé sárgászöld; értével élénk világos sárga; napos 
oldalán aranysárga és néha gyöngéd pirossal inkább vagy kevésbbé színe
zett. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, fahéjszinü pettyecskék alakjában 
jelenkező, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak elvétve és ott mutatkoz
nak fölületén, a hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott: de kehely üre
gének falait finom vörhenyes rozsda szokta elfátyolozni. 

Belseje. Húsa fehéres, csaknem áttetsző, keménykés és roppanó; mag
tokja körül is csak alig észrevehetöleg, finoman köves-szemcsés ; leve nem 
bő, de igen czukros, gyöngéd, de néha húzós savanynyal emelt, elég kelle
mes füszei'esízfl, nyers éldeletre is jó, aszalványnak pedig lendkivül becses. 
Magtokja záittengelyü, tömlőcskéiben hosszas, laposas, tojásdad, barna, ép, 
néha azonban idétlen magot rejtő. 

Fája. Vignövéstí, egészséges, igen edzett; nem korán, de, ha elérte 
gyümölcsöző korát, gazdagon és csomósán termő; fölálló vagy nyilt szögek-
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ben szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel sűrűn beruház
kodnak, ritkás és szabálytalan gulaalaku koronát alkotó. Vadonczra ojtva 
szálas fának nevelendő. Mindenütt, teliát még vidékem mostolia viszonyai 
közt is jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; bordázatlanok : föl
állók vagy nyílt szögekben szétállók; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, szürkével árnyalt zöldesbarnák; jókora nagy, tojás
dad vagy hosszas, fehéres pontokkal sűrűn és szembetűnöleg pontozottak ; 
rendetlen levélköznek. 

Rügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek, a vesszőtől elállók, szür
kével és pirossal áinyalt sötétbarnák; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdad kúposak, kissé 
hegyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszöve-
tüek; széles tojásalakuak: hirtelen elkéskenyedő, inkább vagy kevésbbé 
hosszas éles hegyben végződök; laposak vagy széleiken csak kevéssé fölhaj
lók; alig iveitek; gyenge korukban finoman és ritkásan mol3'liosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken igen 
finom, apró, tompa fogakkal sekélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök hosszas vagy közéiihosszu, középvastag, merev; inkább vagy kevésbbé 
nyilt szögekben fölfelé álló. Levél])álhái elég hosszak, vékony áridomuak, 
nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek mint a vessző
kön levők, laposak, szelíden hullámosak, nem íveltek, épszélűek; vékony, de 
rugalmas nyelőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, körülményesen még seukisem irta le. 
Észrevétel. A kik a finom körte aszalványt szeretik, e jeles fajjal bizo

nyára meg lesznek elégedve. Ilyen czélból megérdemlené, hogy minden kert
ben, legalább egy-egy fának helyet juttassunk számára. 



35 

288. Grégoire Hubert. 
(Hubert Grégoire) 

Származása. E jeles körtét a liatvanas évek végén Grégoü-e, a hires 
belga inagoiiczozó nyerte magról, .Todoigneban. Mint újdonság, a gyümölcsle-
irásokat tartamazó könyvekben sehol sincs még fölemlítve. A Simon-Louis 
testvérek nagy katalogjában is csak annyi van mondva felöle, hogy „elég 
nagy; I rendű; érés ideje január." Ojtóvesszejét Veress Ferencz Kolosvári 
fényképésztől még 1870-ben kaptam, a mikor e jeles fajjal Grégoire, maga 
ajándékozta meg A êress urat. Több ízben termett nálam is azóta. Bárha ná
lam ezen faj is ősz kezdetén és nem akkor érik, a mikor Belgiumban érni 
szokot;t,; mégis hiszem, hogy fajom valódi.*) 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon, liiszem, 
hogy decemberig is eltart. 

Minősége. T. rendű, néha pedig csaknem kitünöleg T. rendű csemege
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alal<ja. vSzabálytalan hasas csigaalaku, buczkos és hovadásos fölületű. 

Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
hirtelen gömbölyödve boltozódik s la])osas talpban végződik; szára felé pe
dig elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva behajlást alkot s rövidke tompa 
csúcsban enyészik el. S z á r a középhosszú, középvastag, fás, görbe, mindkét 
végén bunkós, zöld, nagyrészt pedig fényes, barna mázzal befuttatott; a 
gyümölcs csúcsán, többnyire a fölszinre helyezett. K e l y h e félig nyilt; föl
álló, rövid, barna, szarunemű osztványaival szűk, lapos és nem mély üreg
ben ülő, melynek hullámos karimájáról inkább vagy kevésbbé kiemelkedő bor
dák nyúlnak a gyümölcs derekára s annak kerekdedségét megzavarják s a 
gyümölcs egyik oldalát hízottabbá teszik mint a másikat. 

Színe. Bőre igen vékony, sima, noha hovadásos, száraztapintatu, csak
nem fénytelen; elejénte világos fűzöld; értével zöldes sárga: napos oldalán 
is csak kissé élénkebb sárga minden ])írosság nélkül. Pontozata sürü ; egyen
lően elhintett, finom, apró, zölddel szegett fahéj színű petty ecskékböl álló, 
elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve és ott mutatkozik rajta, a hol a bőr 
fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér, magtokja körül zöldes erekkel, íinom ol
vadó ; magtokja körül sem kövesszemcsés; leve bő, czukros, csaknem min
den savanyt nélkülöző, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Mag-

*) Azon körtofajok, melyek Belgiumban tél kezdetén vagy tél derakán érnek, vidé
kem viszonyai közt mind ősziekké válnak ; raikép ezt munkám Il l-dik kötetének 18 és 10. 
lapjain már ÍÖl is emiitettem. 

3* 
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tokja zárttengelyü; tömlöcskéiben hosszas, tojásdad, sötétbarna, ép, néha azon
ban csak idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vig-növésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven, több
nyire csomósán termő; nyilt szögekben, kuszáitan föl- és szétálló, nyúlánk 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bei'uházkodnak, elég lombos, de 
szellős, terebélyes koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; ugy látszik, nagy
fává képes növekedni; miért is szálas fiinak alkalmasabb, mintsem gulafá-
nak; még vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik. CTyttmölcsei jól 
állják heíyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy csak középvasta
gok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; nem egyenesek, hanem több
nyire görbék és igen könyökösek; bordázottak; gyenge korukban sűrűn és 
szembetünöleg feliéi- molyliosak; ért korukban csnpaszak, barnás sárgák ; igen 
api'ó, kerek, sái'gásfeliér pontokkal sűrűn és elég szembetünöleg pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, a 
vesszőtől elállók, szürkével tarkázott, pirosas gesztenyeszinűek; elég kiemel
kedő, többnyire hosszan bordázott talapra lielyezkedök. 

Vírágrügyei. Kicsinyek, rövidkuposok, kissé hegyesek, szürkével tarká
zott pirosasbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok vagy 
hosszas tojásdadok, itt-ott kerülékesek; többnyire szabályosan elkeskenyedö 
hosszas, éles és félrecsavarodó hegyben végződik; völgyesek vagy csatorná
sak; kissé íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; gyenge koruk
ban, alulföjűl, jellemzőleg sűrűn fehérmolyliosak ; még ért korukban is kissé 
hamvasak, bágyadtan fénj'lök, homályos zöldek; széleiken alig észreveiietö-
leg fogazottak vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök rövid vagy középlioszu, 
középvastag, hajlékony; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái elég kifejlődöttek, áridomnak, szétállók, de rendszerint a vessző 
felé vissza kanyarodok, tartósak. Virágűgyet körítő levelei rendszerint jóval 
hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, csatornásak, hullámos 
szélüek, kissé íveltek; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még eddig senki sem irta le. 
ÉszrevéteL Vidékem mostoha viszonyai közt, csak kedvező évjárások 

alkamával terem kielégítőleg; minélfogva e köitefaj is inkább való liazánk 
hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az alföldre; mert itt gyümölcsei erötetve 
érnek s fája nem terem rendesen: míg a felföldön, hiszem, hogy több, szebb-
fejlődésü és flnomabb-izü gyümölcsöket fog teremni csak ugy, mint liazájá-
ban, Belgiumban. 
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289. Rheimsi pirókkörte. 
(Souaselet de Rheims; Rousselet von Rheims.) 

Származása. Kégi, bizonytalan. Eredeti neve, mikép Leroy mondja, Pe-
tit-Rousselet (=• kis pirók) volt egyszerűen; Rlieims városáról csak az ujabb 
korban nevezték el s ezen uj neve alatt terjed mindenfelé még napjainkban 
is. A régi francziák nagy becsben tartották. Még Quintinye, XIV. Lajos 
franczia király versaillesi kertéinek alapítója is, ugy mert nyilatkozni e kör
tefajról, hogy „ennél ismeretesebb és becsesebb körte nincsen a világon" . . . 
Szerencsére elmultak azon idők, a mikor még ily nagyhangú dicséi'etet mond
hattak egy körtéről, mely a sok, vele egyidöben érő jobbnál jobb körték mel
lett, gyakran csak kegyelemből sorolható a másodranguak közé! Ojtóvesz-
szejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek plantiéresi faiskolájából. 
Több ízben termett mái' nálam is. li'ajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Erik nálam aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. 
végéig is eltart. 

Minősége. 1. rendű: gyakran csak IT. rendű csemege-, de jó háztartási 
és piaczos gyümölcs. 

Nagysága. Kicsiny vagy kisded. 
Alakja. Hosszas csigaalaku, néha pedig rövid, csigás körtealaku; sza

bályosan boltozott síkföluletű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe köi'űl 
többnyire ferdén álló, szűk, de laposas karimában végződik, melyen jól meg
állhat ; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással is, mind
inkább fogyva rövid és majd hegyes, majd tompa kúposán enyészik el. 
S z á r a i'övides vagy középhosszú, elég vastag vagy középvastag, fás, bun-
kósan végződő; a gyümölcs csúcsáról, mintegy annak folytatásaként kiemel
kedő és néha húsos dudortól ferdéi'e nyomott. K e 1 y h e többnyire nyílt: föl
álló vagy szétterülő, szürkés-barna, szarunemű osztványaival csekélyke mélye
désben űlíi vagy csaknem a fölszini'e helyezett. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatu; ele
jénte bágyadt világos zöld: értével aiunysárga; napos oldalán inkább vagy 
kevésbbé sötétvörössel mosott, mely színezet mindinkább elhalványulva gyak
ran a gyümölcs árnyas oldalára is áthúzódik. Pontozata igen sűrű; apró, sár
gás pettyekből álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok finom, szakazodott fá
tyolként gyakran jelenkeznek fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, fél
szerint olvadó; magtokja köi'űl köves-szemcsés; leve elegendő, igen czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszeiííen illatos és fűsze-
resízü. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyü; tömlőcskéiben kevés 
ép, kávészín-barna magot rejtő. 
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Fája. Vignövésii, egészséges és elég edzett; nem korán, de aztán a 
neki kedvező helyen gazdagon termő; rendetlenül föl és szétálló ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól berulrázkodnak, elég sürü-lombos, de kel
lőleg szellős, nagy és terebélj^es koronát alkotó. Vadonczon inkább diszlik, 
mint birsalanyon; szálas fának legalkalmasabb; mindenütt jól diszlik ugyan, 
de, hogy bőven teremhessen és sokáig éljen, kellőleg nyirkos földet kíván. 
Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy igen hosszak, vékonyak, hajlékonyak, 
egyenesek, alig könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben 
fölfelé törekvők; gyenge korukban sürfín és finoman hamvasak; ért koruk
ban csupaszak, sötétvörösek; igen apró, sárgás-szürke, kerek pontokkal sű
rűn, de nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőhöz lapulók, sötét bar
nák, majd talap nélkül a vesszőre helyezkedök, majd kissé kiálló, bordázat-
lan talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, karcsukuposak, kissé hegyesek, simák, sö
tétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek; vékony, de keményszövetüek; kerek tojásdadok, rö
vidke heg3'ben végződök; gyakran nyelők felé is elkeskenyedők; laposak 
vagy igen lapos-völgyesek; íveltek s hegyökkel hirtelen lefelé görbülök; 
gyenge koi'ukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fénye
sek, sötét-zöldek; széleiken apró, éles, itt-ott pedig tompa fogakkal sűrűn és 
elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, vékonj'̂ , rugalmas; éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy keskeny-lándsásak, elég tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei sokkal nagyobbak, szélesebbek, mint a 
veszszökön levők; hosszas, széles tojásdadok, laposak vagy széleikkel lefelé 
görbülök; szétálló, hosszas, rugalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Petit-Rousselet; Girofle; Petit-Rousselet musciué. stb. 
Leírói. D i e l , Kernobstsorten, I. 175. 

Jah i l , Jllustr. Handb. der Obsik. 11. 77. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 595. 
Mas, Le Verger, II. 131. és sokan mások is. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén járna ha
szonnal tenyésztése: mig hazánk emelkedettebb s körte-tenyésztésre kedve
zőbb vidékein, hol gyümölcse is linoraabb izü, mintsem az én vidékem mos
toha viszonyai közt, bárhol is hálásan fogja kifizetni a helyet, melyet a kert
ben elfoglal. 
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290. Nemours herczeg. 
(Bue (le Nemours; Herzog von Nemours.) 

Származása. E kitűnő körtét Van Mons nyerte magról, Löwenben (Bel
gium) és 183]-l)ftn ojtóvesszöt küldött róla név nélkül Bouvier Simonnak azon 
felhatalmazással, hogy keresztelje el. Bouvier fönebbi nevet adva neki 1846-ban, 
Van Mons halála után mindenfelé igyekezett elterjeszteni. Többféle név alatt 
volt kezdetben forgalomban: de a világ tekintélyesebb gyümölcsészei napja
inkban már általánosan a fönebbit fogadták el. Ojtóvesszejét 1868-ban Col
mar Navez név alatt kai)tam a Van iíons kertbői, Belgiumból, 1871-ben pe
dig fönebbi neve alatt Oberdiecktól, .Teinsenböl. Több ízben termett már ná
lam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon novemberig is eltart. 
Minősége. Kitünőleg J. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Változó: többnyire azonban tojásdad vagy hasaskörtealaku; majd 

szabályosan, majd szabálytalanul boltozott, néha sik, többnyire azonban bncz-
kos, bordás fölűletü. Zöme a közé])tájnál csak kissé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen fogyva csaknem kliposan összehúzódik s 
kelyhe körűi többnyire szűk talpban fogy el; szára felé pedig elejénte szelí
den, aztán behajlással vagy annélkűl is fogyva inkább vagy kevésbbé rövid, 
tompakupos végben enyészik el. S z á r a hosszú vagy hosszas, középvastag 
vagy elég vastag, fás, de hajlékony, többnyire görbe, tövénél húsos, hegyé
nél görcsös és bunkósan végződő, zöldes és rozsdafoltos; a gyümölcs csúcsá
ból többnyire annak folytatásaként kiemelkedő vagy húsos dudor mellől fer
dén kiálló. Kelyhe rendszerint nyilt; rendetlenül fölálló, rövid, csatoniás, 
szarunemű osztványaival csaknem a fölszinre helyezett, vagy csekélyke mé
lyedésben ülő, melynek karimáján hullámos emelkedések láthatók, a melyek 
néha a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre flnom, vékony, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; ele
jénte élénk zöld; értével zöldes sárga: napos oldalán szennyes-pirossal in
kább vagy kevésbbé szembetűnőleg színezett. Pontozata elég sűrű; zölddel 
vagy pirossal szegett fahéj szinű pettyeeskékből álló, nem szembetűnő Finom 
rozsdaalakzatok s itt-ott barnás ragyaszeplők majd minden gyümölcsön ta
lálkoznak ; mert a finom bőr fejlődés közben könnyen megsérül. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba és néha zöldesbe is játszó fehér, fi
nom, tömött, olvadó; magtokja körül is alig észrevehetöleg köves-szemcsés; 
leve igen bíi, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyön
géden illatos és ftíszeres-ízű. Magtokja nyilttengelyü; tömlöcskéiben hosszas, 
lapos, barna, ép, néha pedig csak idétlen magvakat rejtő. 
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Fája. Víg'növésü, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven teriiiö; 
fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, nynlánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel kellőleg beruházkodnak, elég lombos, de szellős, ma
gas, giilaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadímczon is; alkalmas szá
lasfának is, giilafának is. Mindenütt jól tenyészik és még vidékem mostoha 
viszonyai közt is, ritka évben marad teljesen meddőn. Gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, ha a fa magára hagyatik; de nyesés alatt tartva 
elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy közép vastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, csaknem bordázatla-
nok; gyenge korukban finoman molyhosak, ért korukban csupaszak; árnyas 
félőkön és aljuk felé zöldesbarnák; napos félőkön homályos pirosasbarnák; 
kissé kiemelkedő, apró, kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembe-
tünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég i'övid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hasaskuposak, hegyesek, csak 
keveset elállók vagy a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók, szürkével tar
kázott sötétbai'nák; alig kiálló, szelíden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdad kúposak, hegyesek, szürkével tarká
zott világos gesztenyeszinüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de erős .szöve-
tüek; a vesszők alján csaknem kerülékesek; fölebb a vesszőn hosszas tojás
dadok; többnyire szabályosan elkeskenyedő, hosszas éles iieg3'ben végződök; 
csaknem laposak vagy lapos völgyesek: kissé íveltek; gyenge korukban is 
csak alsó lapjukon finoman molyiiosak: ért korukban csupaszak, simák, fénye
sek, világos zöldek; széleiken elöi-ehajló, éles fogakkal elég szembetünöleg 
és szabályosan fíírészesek. Levélnyelök rövides, elég vastag, rugalmasinkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak, hamai' el-
hiülók, itt-ott pedig keskeny lándsásak és ez esetben elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei elég nagyok, hosszas tojásdadok, csaknem laposak, szelí
den hullámosak; igen hosszú, vékon} ,̂ hajlékony nyelőkről lánkadtan szét
terülök. 

Hasonnevei. Beurré Noisette; Beurré Navez ?; Colmar Navez ? Noisettes 
Butterbírn. 

Leírói. B i v o r t , Annál, de pomol. VIÍ. 37. 
Leroy, Dict. de pomol. II. 96. 
Mas, Le Ver^er, IIT. 127. sz. alatt. 
J a l in , llliistr. Handb. dcr Obstk. V. 479. és mások. 

Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó hazánkban is kivétel nélkül min
denütt. Vidékem mostoha viszonyai közt is egyike a legjobb és legháláda-
tosabb körtefajoknak. 
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291. Nyári kolmár. 
(Colmar d'óté; Sommer-Colmar.) 

Származása. E jeles körtét Van Mons nyerte magról, 1825. körül Lö-
wenben (Belgium). Mint terjesztésre méltó fajról azonnal kezdett küldözgetni 
ojtóvesszöt gyflmölcsész barátai és kortársainak, a kik közül a Paris kör
nyékén, Verriéresben lakó Vilmoiin Lajos leginkább igyekezett azt tovább 
terjeszteni. Napjainkban meglelietösen el van már terjedve mindenfelé. Ojtó-
vesszejét 1874-ben kaptam Oberdiecktó), Jeinsenböl. Több ízben termett már 
nálam is. Fajom,valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Erik nálam sept. dereka táján, néba pedig sept. első felé
ben; hűvösebb tájakon sept. végéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Hasas tojásdad vagy hasas csigaalakn: majd szabálytalanul, majd 

elég szabályosan boltozott sikfölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül elég széles, lapos talpban végződik; szára felé pedig elejénte szelíden 
aztán némi csekély beliajlással is fogyva rövid s inkább vagy kevésbbé tom-
pakupos végben enyészik el. Szára hosszas vagy középhosszú, elég vastag 
vagy középvastag, fás, két végén bunkós, kissé görcsös s inkább vagy ke
vésbbé barnamázos; a gyümölcs csúcsán csekélyke mélyedésbe, néha kissé 
oldalt helyezett vagy húsos emelkedéstől ferdére nyomott, néha pedig csak
nem a gyümölcs folytatásaként kiemelkedő. K e l y h e nyilt; fölálló, hegyes 
szarunemü, barnás osztványaival tágas, de sekély üregben ülő, melynek fa
lain csak szelid, lapos ránczok láthatók, melyek a karimát alig teszik hullá
mossá és észrevehetöleg a gyümölcs derekára sem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, száraz vagy érdestapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte sáppadt zöld: értével világos- vagy kissé zöldessárga; 
még napos oldalán is csak elvétve kap piros árnyalatot. Pontozata elég sűrű; 
egyenlően elszórt, jókora nagy fahéjszinü vagy zöldes pettyekből álló, szem
betűnő. Eozsda majd sűrűn összefolyva, majd szakadozott foszlányokban majd 
minden gyümölcsön fordul elő, kivált pedig a gyümölcs kehely üregében és 
szára körül. 

Belseje. Húsa bágyadt fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; 
magtokja körül is csak finoman köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres-ízű. Magtokja zárt 
tengelyű; tömlőcskéiben liosszas, hegyes, tojásdad, barna, ép magvakat rejtő, 
melyeknek vastagabb végűkön is, oldalt, kisded, tüskeforma, tompa púpja van. 

Fája. Vígnövésünek mondják, de nálam csak mérsékelt növésű, egész
séges és edzett; korán és igen bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szö-



42 

gekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beniliáz-
koduak, elég lombos, de szellős gulaalakii koronát alkotó. Vadonczon inkább 
díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas gulafának és szálasfának is, de nagyfát 
nem nevel. Mindenütt jól díszlik: de, hogy rendesen, bőven és szépfejlődésü 
gyümölcsöket teremhessen, kellőleg nyirkos, termékeny földet kivan. Gjáimöl-
csei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középliosszak, középvastagok, lie-
gyök felé szelíden elvékonyodók, de liegyriknél gyakran bnnkósan végződök; 
elég egyenesek, noha köiiyökíisek; szelíden és alig észrevehetőleg bordázot-
tak; gyenge kornkban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupa-
szak, zöldessárgák, napos félőkön vörlienyessel kissé árnyaltak; apróbb-na
gyobb, sárgásfehér, kerek, itt-ott kissé hosszas pontokkal elég sűrűn, de nem 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban liosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, rövid hasaskuposak, kissé he
gyesek, a vesszőtől kissé elállók, szürkével tarkázott barnák; elég duzzadt, 
csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágriigyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hasaskuposak, alig hegye
sek szfliké\'el tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; hosszas tojás
dadok, itt-ott pedig kerülékesek és a vesszők hegye felé többnyire lándsá-
sak; szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; lapos-völ
gyesek, kissé íveltek, nyelőkről lefelé konyulok; gyenge korukban ritkásan 
és finoman molyjiosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, 
liomályos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal elég sűrűn, de nem szembetü
nöleg ffírészesek. Levélnyelök hosszas, középvastag, rugalmas, csaknem viz-
irányosan elálló. Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, a nyél tövétől fölebb, a 
nj'élre helyezettek, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire jókora 
nagyok, csaknem laposak, itt-ott kissé hullámosak; szétálló, igen hosszú, vé
kony, i'ugalmas nyelőkről rendetlenül lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. pótfüzete 59. lapján. Megjegyzem 

itt, hogy Mas Alfonz és valószínűleg Leroy is a Hardempont korai kolmár-
ját írták le a fönebbi név alatt. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékére vagy hazánk magasabban 
fekvő tíijékaii'a való e faj. ()l3'an mostoha viszonyok közt, a milyeneket vi
dékemen talál; ha terem is, de csak kedvező évjáráskor hozhat szépfejlődésü 
gyümölcsöket. 
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292. Lelieur Agosta. 
(Augustine Lelieur.) 

Származása. Bizonytalan. A belga Van Mons társulat 1857. és 1858-iki 
katalogjában említik föl nevét először s innen gyanítják, hogy a Van Mons 
magonczairól származliatott. Leroy és Mas, kitünö íranczia gyümölcsészek 
valósziníínek tartják, liogy a franczia király kertéinek igazgatója és több 
tudományos munka szerzője, Lelieur gróf leányának nevéi-ől keresztelték el. 
Ojtóvesszejét Í879-ben kaptam Leroy világhii-fí faiskolájából, Angersból. Több 
ízben termett már nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov. hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. K-edvező viszonĵ ok közt j . rendű: de vidékem mostoha 

viszonyai közt csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Szabálytalan hosszas körtealaku; egyik oldalán gyakran hízot-

tabb és emelkedettebb, mint a másikon; sűrűn, de szelíden emelkedéses és 
hovadásos fölületü. Zöme a középtájnál alább, kelyhes vége felé esik, hon
nét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódík s kelyhe körül többnyire 
szűk s ferdén álló karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, 
aztán behajlással is fogyva, hosszas, vastag, néha ferdére hajló, tompakupos 
véget alkot. S z á r a hosszú, elég vastag, fás, görbe, fényes barna mázzal 
végig bevont; a gyümölcs csúcsán húsos gyűrűzetből kiálló vagy húsos emel
kedéstől ferdére nyomott. Jellemző a fajra nézve, hogy szárán, gyakran, tüs
keformán kiálló rügyek is szoktak jelenkezni. K e l y h e zárt vagy félig 
nyílt, rendetlenül álló, szarunemű osztványaival szűk és nem mély üregben 
ülő, melynek karimáján hullámos emelkedések láthatók, de ezen emelkedések 
a gyümölcs derekára, észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre kissé vastag, nem sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos zöld; értével zöldessárga; tíüértével czitromsárga; napos 
oldalán, kivált a napnak jól kitett példányain, némi narancspirossal belehelt. 
Pontozata sűrií; zölddel szegett, apró, barna pettyecskékböl álló, alig szem
betűnő. Rozsda nem fordul elő fölületén, de némi finom rozsdamáz kehely 
üregének falain és szára körül mutatkozik néha. 

Belseje. Húsa fehéres, flnom, vagy félfinom, tömöttes, olvadó; néha 
azonban szalonnás és csak félszerint olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; 
leve bő vagy csak elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt elég kelle
mes, fűszeresizű. Magtokja zárttengelyű: tíimlőcskéiben hegyes tojásdad, 
barna, ép, néha idétlen magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett: korán és bőven ter
mő ; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkod-
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nak, elég: síímlombos. magas gulaalakn koi'onát, alkotó. Vartdiiczon inkább 
díszlik, mint birsalanj'Oii. Alkalmas gulafának és szálas fának. Mindenütt 
jól díszlik. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középliosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók, de liegyöknél gj'akran bunkósan végződök; elég egyenesek, 
kissé könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy iiyilt szögekben szétállók; 
gyenge korukban finoman, fehér molyhosak ; ért konikban csiipaszak, szür
kés barnák, apró, kei'ek, fehéres pontokkal stírün, de alig szembetűnőleg 
pontozottak; rendetlen levélközfíek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu kiiposak, alig hegyesek; a vesszők 
alján csaknem lapulók ; a vesszők hegye felé kissé elállók ; szürkével sűrűn 
tai'kázott feketésbai'nák; elég kiemelkedő, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, pirosas gesztenj^eszinüek. 
Levelei. Jókoi'a nagyok, vagy középnagyok: elég vastag és igen kemény-

szövetüek; hosszas tojásdadok vagy keskeny kerülékesek; csaknem szabályosan 
elkeskenyedí), hosszas éles hegyben végződök; csatornásak, íveltek, nyelők
ről kissé lefelé konyulok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, igen sírnák, fényesek, élénk zöldek; többnyire épszélűek 
vagy csak itt-ott alig észrevehetőleg fogazottak. Levélnyelök hosszú vagy 
középhosszú, elég vastag, rugalmas: rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejlet
lenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei hosszú, keskeny tojásdadok, 
csatornásík, iveitek; igen hosszú, rugalmas nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. li e r oy, Dict. de pomol. I. 169. 

M a s, Pomol. ghiérale. V. 43. 
Észrevétel. Az alföld melegében, bárhol is, erőtetve érik és ízének kellő 

finomságát kifejteni nem képes. Tegyünk vele kísérletet hazánk emelkedet
tebb fekvésű vidékein! Gyümölcseit nem szabad a fáján megérni hagyni s a 
gyümölcskamrában sem szabad bevárni, hogy megsárguljanak.; mert akkor 
már sokat veszítenek jóízükből s megszotyósodnak. 
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293. Pirmez minister. 
(Ministre Pirmez.) 

Származása. E jeles körtét, nem régiben, — a hatvanas évek vége 
felé, — (irégoire, kornnk legszerencsésebb magonczozója, a ki a gyümöl-
csészet birodalmát egy egész sei'eg kitűnő körtével gazdagította, nyerte mag
ról, Jodoigneban, (Belginm). Mint olyan njdonság, melyről a gyüniölcsész-irók 
még nem szerezhettek tapasztalatokat, csak ezntán váihatja, hogy érdeme 
szerint el fog terjedni. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Koh^svárról Veress 
Ferencz, fényképésztől, a kinek a fajt maga. Grégoire ugyanazon évben kül
dötte meg Belgiumból. Azóta több ízben termett nálam is. Gyümölcseit fi
nom ízüeknek, fáját termékenynek találván, ezennel bemutatom a fajt küi-ül-
ményes leii-ásban -is. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon s körtetenyésztésre ked
vezőbb viszonyok közt, tél közepéig is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Igen változó; majd kúpos, majd hasas csigaalaku; néha pedig 

körte- vagy kobakalaku ; többnyire kissé szabálytalanul boltozott, szelíden 
liovadásos-fölületü; egyik oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme 
a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd sze
líden, majd liirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül inkább vagy ke-
vésbbé szűk, többnyire térdén álló karimában végződik; szára felé pedig 
elejénte szelíden aztán mindinkább fogyva elég vastag, rövidebb vagy hoszabb, 
tompakupos végben enyészik el. S z á r a rövid, vagy rövides, vastag, íás 
vagy húsos, görcsös és rovátkos, bunkósa,n végződő, sárgás zöld, itt-ott bar-
namázos; a gyümölcs csúcsán, csaknem a fölszinre, kissé oldalt helyezett éií 
gyakran húsos emelkedéstől ferdére nyomott. K e l y h e nyílt vagy félig 
nyílt; rendetlenül fölálló, sái-gásbarna, szarunemű osztványaival többnyire 
szabálytalanul kikanyarított, szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain 
néha némi lapos ránczok mutatkoznak, de karimája ritkán hullámos s a gyü
mölcs derekán bordás emelkedések csak elvétve mutatkoznak. 

Szine. Bőre vékony, de kemény, elég sima, száraz és kissé érdestapin-
tatu, csaknem fénytelen; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga vagy 
sáppadt sárga; napos oldalán szelíd pirossal néha belehelt. Pontozata sürü; 
zölddel szegett, apró, bainás pettyecskék alakjában jelenkező, elég szembe
tűnő. Finom, barnás, később fahéjszínre változó rozsda, kisebb-nagyobb sza
kadozott szilánkokban vágy foltokban nemcsak kelyhes és száras végén, de 
egyebütt is találkozik fölületén. 

Belseje. Hiisa fehér, finom, tömöttes, olvadó, magtokja körül köves-szem
csés, leve igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fü-
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szeresízfí. Magtokja többnj'ire zárttengelyü; tömlöcskéiben tojásdad, vöviá-
liegyíí, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vignövésü, egészséges és edzett; korán és bőven termő; 
nyilt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég 
jól beruliázkodnak, ritkás, kuszáltlombozatu, gulaalaku koi'onát alkotó. Va-
donczon jól díszlik; alkalmas giűafának és szálas fának is. Még vidékem 
mostoha viszonyai közt is jól díszlik: de itt csak akkor terem kielégítőleg, 
a mikor az időjárás különösen kedvező a gyümölcstermésre. Gyümölcsei jól 
állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, erőteljes, fiatal fákon hosszak, hajlékonyak, 
középvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók s hegyöknél hízottan 
vagy bunkósan végződök; ritkán egyenesek, kissé görbék és könyökösek; 
rendetlenül föl és szétállók ; gyenge korukban is csak hegyök felé finoman 
molyhosak ; ért korukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, mogyorószin-
sárgák; jókora nagy, hosszas, fakó pontokkal elég sürfín és elég szembetü-
nöleg pontozottak ; rendetlen levélköztíek. 

Rügyei. Középnagyok, zömök és hasaskuposak, kissé hegyesek, a vesz-
szőtől elállók s az erősebb hajtások derekán sarkanytyulag kiszögellök, sőt 
néha, már az ugyanazon tenyészeti idény alatt, gyümölcspeczkekké is ala
kulók, — szürkével árnyalt pirosas barnák; elég duzzadt, bordázatlan ta
lapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúpos tojásdadok, alig he
gyesek, szürkével és sötétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony, de erősszövetűek; hosszas tojásda
dok, vagy keskeny kerülékesek; majd liosszas, majd i'övidke, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy lapos völgyesek; inkább vagy kevesbbé 
íveltek; gyakran csavarosán elgörbülök és szelíden hullámosak; gyenge ko
rukban, széleiken szennyespírossal beleheltek s alig észrevehetőleg molyho
sak; ért korukban csupaszak, sínuik, fényesek, világos vagy csaknem sár
gás zöldek ; széleiken igen apró, többnyíre éles fogakkal nem mélyen, de elég 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy közép
vastag, elég merev; nyilt szögekben fölfelé vagy csaknem vízirányosan el
álló. Levélpálhái áridomuak vagy keskenylándsásak, görbék, tartósak. Vi-
rágrtigyet körítő levelei változó nagyságnak, laposak, hullámosak, nem ível
tek ; hosszas, vékony, mgalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal, körülményes leírásban, még senkisem ismertette. 
Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, a hol a 

föld nem laza és nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, volna nyereséges 
tenyésztése. Hazánk emelkedettebb, hegyes-völgyes vidékein, a hol a fa gyö
kereivel a földben, leveleivel a levegőben rendszerint mindig talál kellő nyir
kosságot, bizonyára nagy haszonnal járna tenyésztése; mert ott rendesen és 
gazdagon terenuie s gyümölcsei jobbak és tartásabbak lennének, mintsem itt 
az alföldön; a hol, — mint már többször említem, — mindenféle gyümölcs 
erötetve érik. 
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294. Arenberg vajoncza. 
(Orpholine d'Enghien; die Arenberg.) 

Származása. E kitűnő körtét Deschamps apát nyerte magról, línghien-
ben (Belgium), az ottani árvaház kertében. Van Mons, kinek Deschamps az 
ö magról kelt anyafája első gyümölcseit bemutatta volt, a Nemes kolmár 
körtével vetekedő, jeles fajnak találta ez újdonságot és, ismeretségben levén 
a világ valamennyi nevezetesebb gyümölcsészével, csakhamar elterjesztette 
azt mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több 
ízben termett azóta nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. Kitűnöleg I. rendű cseniegegyümölcS. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Változó; majd tojásdad, majd hasas csigaalaku, néha pedig rö

vid, hasas körtealaku; többnyire szabálytalanul boltozott, inkább vagy ke-
vésbbé büczkosfölületü. Zöme a középtájnál rendszerint alább a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelj'he felé majd szeliden, majd hirtelen fogyva gömbölyö
dik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szeliden, aztán behajlással vagy a nélkül is fogyva in
kább vagy kevésbbé tompaknpos véget alkot. S z á- r a rövid, igen vastag, 
húsos és görcsös, végig barnamázos; a gyümölcs csúcsán, csaknem a föl-
szinre helyezett vagy Imsos gyürüzetböl kiálló és gyakran húsos dudortól 
ferdére nyomott. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló vagy 
szétterülő, rövid, sötétbarna, csatoi'nás, szarunemű osztványaival inkább vagy 
kevésbbé tágas és elég mély üregben űlö, melynek falain szelid bordák hú
zódnak föl a karimára s onnan tovább, elenyészőleg a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bőre kissé vastag, de nem kemény, sima, de majd érdes, majd 
száraztapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga; 
napos oldalán néha némi földvörössel színezett. Pontozata síírü; egyenlően 
elszórt, apróbb-nagyobb, barna vagy fahéjszinü pettyecskékből álló. Igen szem
betűnő. Rozsdaalakzatok, különösen a gyümölcs kelyhes és száras végén, 
gyakran találkoznak rajta és néha csaknem egész felületét hálózatos, szaka
dozott rozsda szokta eltakarni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja köi'ül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve rend
kívül bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és 
fűszeresizü. Magtokja majd zárt, majd uyilttengelyü; tömlöcskéiben jókora 
nagy, tojásdad, barna ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, elég edzett; korán és bőven termő; kissé nyilt 
szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól 
beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. 
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Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; gnlafának alkalmasabb, mint
sem szálasfának; arra, liogy jól tenyészszék, rendesen és bőven tei-emjen 
mérsékelt levegő, kellőleg nyirkos föld kellene neki, a mit azonban vidéke
men hasztalan keres. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
hegyök felé mindinkább el vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; 
bordázatlanok, gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, olajszin- vagy zöldesbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy 
hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; több
nyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, kissé hegyesek, a vesszőtől csak kissé 
elállók, szürkével kissé árnyalt pirosas barnák; elég kiálló bordázatlan tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdad kúposak, hegyesek, 
szürkével tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és keményszövetüek; hosszas to
jásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas vagy csak rövidke, éles hegyben végződök; a vesszők alján lapos-
völgyesek, fölebb pedig csatornásak; inkább vagy kevésbbé íveltek; nyelők
ről lefelé konyulok vagy csaknem vízirányosan elállók ; gyenge korukban rit
kásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fény
lök, világos zöldek; széleiken jókora nagy, kissé torapa fogakkal, elég sza
bályosan fürészesek. Levéluyelök rövid, vékony vagy középvastag, merev; 
csaknem vízirányosan el- vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái jókora nagyok, 
áridoranak vagy lándsásak, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, 
szélesebbek, mint a vesszőkön levők, lapos-völgyesek, rendetlenül hullámosak, 
csaknem épszélüek; hosszas, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Oolmar Descliamps; Beurré d'Arenberg; Beurré des Ophe-
lins; Bntterbirn von Arenberg. stb. 

Leirói. Die l , Kemobstsoríen, V. 159. 
Jahn, lllustr. Hattdb. der Obstk. 11. 357. 
B i V 0 r t. Annál, de pomol. III. 35. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 490. 
Mas, Le Verger, I. 161. és mások. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közt, a milyeneket vidékemen ta
lál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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295. Dubus vajoncza. 
(Buerrá du Bus.) 

Származása. E jeles körtét Dubus Ödön ügyvéd nyerte magról, Tour-
Hay környékén, Belgiumban. A tournay-i kertész társulat 1858-ban jutalommal 
tüntette ki. A tournay vidéki jelesebb gyümölcsök közt Dumortier irta le 
először s terjesztette mindenfelé. De még napjainkban is az újdonságok közé 
taitozik. Ojtóvesszejét Oberdiecktól kaptam ajándékképen 1873. és 1874-ben, 
teliát két Ízben is. Többször termett már nálam is azóta. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. hó folytán; Belgiumban januárig is eltart: de 
hazánkban alig hiszem, hogy nov. hónapnál tovább eltartson. 

Minősége. Csaknem kitünöleg 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Hasas csigaalaku; egyik oldalán többnyire hízottabb, mint a 

másikon; kissé hovadásos és buczkos-fölületű. Zöme középtájra vagy kissé 
alább, kelyhes vége felé esik, lu)nnét kelyhe felé majd szelíden gömbölyödik 
s kelyhe körűi szűk karimában fogy el, majd hirtelen gömbölyödik s elég 
széles, hullámos karimában végződik, melyen jól megállhat; szára felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán némi behajlással vagy a nélkül is fogyva többnyire rövid, 
tompakupos véget alkot. S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag vagy közép
vastag, fás, bunkósan végződő, pirosbarna mázzal bevont; a gyümölcs csú
csából, húsos emelkedés mellől kissé ferdén kiálló, vagy pedig csekélyke 
mélyedésbe, húsos dudorok közé helyezett. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; 
í'ölálló, de hegyökkel összehajló, inkább vagy kevésbbé hosszas, szürkésbarna 
szarunemü osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain és 
karimáján némi lapos emelkedések majd mindig észlelhetők. 

Színe. Bőre vastag és kemény, többnyire érdes és száraztapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte világos vagy sárgás zöld; értével élénk sárga, miből 
azonban gyakran csak szakadozott foltocskák láthatók; mert csaknem az 
egész fölület majd finom, majd érdes, elejénte barnás, később vörhenyesre vál
tozó rozsdával van eltakarva. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldesbe és sárgásba is játszó fehér, finom 
csaknem áttetsző, gyöngéd, olvadó; magtokja körül kissé köves-szemcsés; 
leve igen bő, czukros, finom savanynj'al emelt, az Izambert körtére emlékez
tető, igen kellemes, illatos és íűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; tágastöm-
lőcskéiben sárgásbarna, tojásdad, hegyes, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, edzett; elég korán és elég bőven termő; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyúlánk 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg ruházkodnak be, elég lom
bos, de szellős, gulaalaku koronát alkotó. Diszlik birsen is, vadonczon is; 
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alkalmas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól tenyészik: de hogy ren
desen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a ián. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindinkább 
elvékonyodók, de hegyöknél gyakran bnnkósan végződök; elég egyenesek, 
noha könyökösek ; boi'dázatlanok; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, zöldessárgák, napos felíikön pedig vörhenyes 
sái'gák; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pontokkal sűrűn és elég szembetűnőleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu, rövid és hasas kúposak, alig hegye
sek, a vesszőtől csak kissé elállók, szürkével tarkázott barnák ; alig kiálló, 
bordázatlan tala]>on ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy csak középnagyok, zömök, hasas kúpo
sak, kissé hegyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok; vékony és hajlékony 
szövetűek; a vesszők alján tojásdadok, a vesszők hegye felé pedig lándsásak 
vagy lándsás tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
rövidke szúrós hegyben végzíidők; lapos völgyesek; alig íveltek, de hegyök-
kel lefelé hajlók; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban 
is csak alsó lapjukon ritkásan és finoman molyhosak ; ért korukban csupa
szak, simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal 
csak itt-ott és finoman fürészesek, nagyrészt pedig épszélűek. Levélnyelök 
hossza vagy csak középhosszú, középvastag, rugalmas ; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái hosszak, igen keskeny és hegyeslándsásak, a nyél tövétől kissé 
fölebb, a nyélre helyezettek, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-
nagyságnak, csaknem laposak, itt-ott kissé hullámosak; fölálló, hosszú, vékony, 
rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. D u m o r t i e r , Pontoné tournaisienne, 157. lapján. Másoktól még 

nem olvastam leírását. 
Észrevétel. Ott, hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat; 

megérdemli, hogy hazánkban is minden kertben helyet juttasunk számára. 
Olyan mostoha viszonyok között, a milyenek vidékemen uralkodnak, kevés 
haszonnal járna tenyésztése. 
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296. Deboutteville elnök. 
(Présideut Debouttevilla.) 

Származása. E jeles körte még folyvást az újdonságok közé tartozik. 
Valósziiiűleg Boisbunel, roueni gytímölcsész nyerte magról, a ki magvetés 
által a írancziaországi gyümölcsészek közt talán legtöbb uj és jeles fajjal 
gazdagította Pomona birodalmát. Minthogy ezen fajt gyümölcs leírásokat 
tartalmazó német és íranczia könyveimben még seliolsem találom körülményesen 
leírva; csak onnan gyanítom, liogy Boisbnnel nyerte magról, mert a „(lUi'de 
pratique" melj'ben ezen körtefaj i-övid jellemzése közöltetik, záijel közt 
Boisbnnelt emliti föl a körte neve után. Ojtóvesszejét 1877-ben maga, Bois
bnnel, a kit jelesebb téli körte magonczainak megküldésére levélben kértem 
föl, küldötte meg nekem, Eouenból. Több izben termett már nálam is. Fajom 
valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Oct. nov.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Zömök tojásdad vagy tojásdad-csigaalaku; elég szabályosan 

boltozott, nolia egyik oldalán liizottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. 
Zöme közép tájra vagy kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé szelíden gömbölyödve boltozódík s kelyhe körül elég szűk, de laposas 
talpban végződik ; szára felé pedig elejénte szelíden aztán mindinkább fogyva 
boltozódík s tompa csúcsban enyészik el. S z á r a középhosszú, vastag, húsos, 
görcsös, végig barnamázos; a gyümölcs sarkáról, csaknem annak folytatásaként 
kissé ferdén kiálló vagy húsos gyüremletböl ferdén kiemelkedő. K e l y h e 
félign3'ílt; rendetlenül föl és szétálló, szürkésbarna, szarunemü osztványaival 
elég szépen kikanyarított szűk és nem mély tányéralaku üregben ülő, melynek 
falait sárgásbarna rozsdamáz szokta eltakarni. 

Szine. Bőre vastag és kemény, kissé érdestapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán sárgáspirossal 
színezett. Pontozata elég siúű, apró, fahéjszinű pettyecskékből álló; csak itt 
ott, az alapszínben szembetűnő. Rozsda hálózat márványzatosan, nélia olyan 
sűrűn mutatkozik rajta, hogy alóla a gyümölcs alapszíne csak apró foltokban 
csíllámlík ki. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, csak
nem áttetsző, finom, tömöttes, olvadó; magtokja köilil meglelietősen köves-
szemcsés; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes 
fűszeresízü. Magtokja zái'ttengelyü; tönilőcskéiben tojásdad, rövidhegyű, 
szennyesbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt vagy csaknem lassunövésű, de elég edzett; korán és 
kedvező viszonyok közt l)öven termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, de 

4* 
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később szétálló, merev ágaival, nielj-ek gyümölcsözi) szervekkel jól beruliáz-
kodnak, elég lombos, de szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczou jól 
díszlik, birsen csak sínylődik. Arra, hogy jól tenyészszék és bőven teremjen, 
elkerüllietlenül szükséges, hogy a talaj, a melj'be ültettük, nyáron át is kellőleg 
nyirkos maradjon. Nálam megsínylette a tartós szárazságot. Gyümölcsei külön
ben jól állják helyöket a tán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek, középvastagok, liegyök felé is csak 
keveset vékonyodók és hegyöknél gyakran bnnkósan végződök; elég egyene
sek, noha könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, barnás-sárgák; apró, kerek, fakó pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetünöleg pontozottak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, elég hegyesek, a vesszőkkel csaknem 
párhuzamosan fölfelé állók, szürkével ái-nyalt sötétbarnák; elég kiemelkedő 
bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hasas kúposak, alig hegyesek, szürkével 
tarkázott sötétgesztenyeszinűek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és igen kemény-
szövetűek merevek; a vesszők alján széles tojásdadok, fölebb pedig a vesszőn 
kerülékesek vagy lándsásak; többnyire hirtelen elkeskenyedő, rövidke, szúrós 
hegyben végződök; laposvölgyesek vagy csatornásak; nem iveitek; nyelök-
i'ől csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban alsó lapjukon finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöldek; 
széleiken igen apró, éles fogakkal szabályosan, de nem szembetünöleg füré-
szesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, közép vastag, rugalmas, fölebb 
jiedig a vessző hegye felé rövid vastag és merev; nyilt szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek, hamai' elhullók. Virágrügyet körítő levelei változó 
nagyságúak, laposvölgyesek; hosszas, rugalmas nyelöki'ől lankadtau szét
terülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Mikép már említem, körülményes leírását még nem, de rövid 

jellemzését a Ouide pratique-ban olvastam. 
Észrevétel. Ezen körtefaj is inkább való hazánk emelkedettebb tájékaira, 

mintsem az alföldre; mert itt csak ritka helyen talál olyan főidet, mely 
nyái'on át is kellőleg nyirkos maradhat: míg a felföldön mind föltalálhatja 
a tenyészése és termékenységére szükséges föltételeket. 
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297. Strycker bergamotja. 
(Bergamotte de Strycker; Strycker's Bergamotte.) 

Származása. E jeles köite valószinüleg Belgiumból származik. A gyü-
mölcsész-irók ugy vélik, hogy Parmentier, Enghien város polgármestere nyerte 
volna magról, a mi azonban napjainkig is csak puszta vélekedés maradt; 
mert a körte származásáról biztos adatokat még senki sem jegyzett föl. Elég 
az hozzá, hogy napjainkban már, érdeme szerint el van terjedve mindenfelé. 
Ojtóvesszejét 1872-ben Feistkorntól, Meiningenböl és 1879-ben Leroytól, 
Angersböl kaptam meg. Mindkét lielyröl került fajom termett már teljesen 
egyező gyümölcsöket. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. végétől sept. végéig; hűvösebb tájakon november elejéig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű, néha pedig kitíínöleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alai<ja. Gömbölyded, néha csigás gömbalaku; többnyire csinos, szabályos 

termetű. Zöme néha középtájra, többnyire azonban kissé alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s kelyhe 
körűi szűk, de lapos talpban végződik; szára felé pedig elején te szelíden, 
aztán mind inkább fogyva boltozódik és szára körül tompa karimát vagy 
rövidke csúcsot alkot. S z á r a majd hosszas és hajlékony, majd rövid vagy 
középhosszú, elég vastag, fás, néha húsos, görcsös és két végén bunkós; 
majd szűk mélyedéskébe helyezett, majd húsos gyürüzetből, csaknem a gyümölcs 
folytatásaként kiálló. K e l y h e nyílt; rendetlenül fölálló vagy szétterülő, 
hosszas, de törékenyhegyü osztványaivaí szűk és nem mély tányéralaku üregben 
ülő, melynek karimáján némi hullámos emelkedések is mutatkoznak a melyek 
elenyésző, lapos bordák alakjában, néha a gyümölcs derekára is föl vonulnak 
anélkül, hogy annak kei'ekdedségét megzavarnák. 

Szine. Bőre elég finom, sima, itt-ott kissé érdes, többnyire azonban 
gyöngédtapintatii, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével sárgás zöld; 
napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga minden pirosság nélkül. Pontozata 
síüíí; apró, fahéjszinű pettyekből álló; a gyümölcs napos oldalán elég szembe
tűnő. Finom, néha pedig kissé érdes, hálózatos rozsdafoltok majd minden 
gyümölcsön fordulnak elő. 

Belseje. Húsa fehér, finom, gyöngéd, olvadó; rendszerint magtokja körül 
sem köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, szelíden illatos és ffíszeresizű. Magtokja kissé nyilttengelyű; 
tömlöcskéiben széles tojásalaku, rövidhegyű, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de elég edzett; korán, rendesen és bőven termő ; 
fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel hamar és jól beruházkodnak, sürülombos, de kellőleg szellős. 
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gulaalaku koronát alkotó. Vadoiiczoii inkább díszlik, mint biisalanyon; szálas 
fának inkább alkalmas, mint gnlafának; nagy fát nem nevel; a nyesésnek 
nem barátja. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól diszlik és terem is: 
de itt száraz évjárások alkalmával gyümölcspeczkei hamar elhalnak s a fa 
élet működése csak az ágliegyekre szorítkozik; miért is eléggé mutatja, hogy 
a szái'az, laza föld nem neki való. tíyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé keveset vékonyodók és hegyöknél, gyakran, Imnkósan végződök; 
egyenesek, alig észrevehetöleg könyökösek; bordázatlanok; gyenge korukban 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, sái'gás világosbarnák; apró, 
kei'ek, fakó pontokkal elég sürfín, de nem szembetűnöleg pontozottak; rendet
len, többnyire azonban elég rövid levélközííek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid és hasaskuposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók, szürkével sűrűn tarkázott barnák; alig kiálló, csaknem bordá-
zatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hasaskuposak, kissé hegyesek, szürkével 
kissé tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak közép nagyok; elég vastag és kemény-
szövetűek; széles kerülékesek, itt-ott pedig hosszas vagy lándsás tojásdadok; 
többnyire hirtelen elkeskenyedö, rövidke, szúrós hegyben végződök; a vesszők 
alján laposak vagy kanál formán öblözöttek; a vesszők hegye felé völgyesek 
vagy csatornásak; alig iveitek; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; 
széleiken apró, tompa fogakkal többnyire ritkásan fűrészesek, nagyrészt 
pedig épszélűek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag, de 
hajlékony; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái hosszak, áridomuak és 
itt-ott, néha keskeny lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
jókora nagyok, vékonyabb és hajlékonyabb szövetűek, mint a vesszőkön levők, 
csaknem laposak, szelíden hullámosak; hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről 
hanyagul szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. J a h n, lllusir. Handb. der Obstk. V. 325. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 261. 
M a s , Le Verger, III. 35. szám alatt, és mások. 

Észrevétel. E körtefaj gyümölcsére, növényzetére és fajának termékeny
ségére nézve hasonlitni látszik a Korai bergamot körtéhez: de ettől mégis 
lényeges vonásokban különbözik. Megérdemli, hogy minden kertben helyet 
juttassunk számára legalább egy-egy fának, kivált pedig olyan helyeken, a hol 
a talaj nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat. 
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298. Brassaí vajoncza. 
(Beurré Brassai.) 

Származása. E kitűnő körtefajt a császárkörte magvairól nyerte Bras
sai (Kronstildter) József Kolosvárt. — 1880. tavaszán, tehát kevéssel halála 
előtt, nekem is kiildijtt róla ojtó vesszőt és ugyanakkor a gyümölcs szélraj
zát is azon megjegyzéssel küldötte meg hozzám, hogy magonczát az „Erdé
lyi gazdá"-ban, körülményesen meg fogja ismertetni. Sajnos! a halál meggá
tolta ebbeli szándéka valósításában. Minthogy a fajt, mely azóta nálam is 
bemutatta gyümölcseit, értékesnek és terjesztésre méltónak találtam; köte
lességemnek tartom azt, mint a jó öregnek rám bizott becses hagyatékát, 
ezúttal körülményes lehúsban is bemutatni. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon, hiszem, 
hogy octo bérig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünöleg T. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alaltja. Kúpos körtealaku vagy tojásdad kúpos; elég szabályosan bol

tozott síkfölületü; egyik oldalán kissé iűzottabb, mint a másikon. Zöme a kö
zéptájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbö
lyödve boltozódik és kelyhe körül szűk, de laposas karimában végződik ; szára 
felé pedig szeliden, de mindinkább fogyva, szép tompakuposan fogy el. 
Szára középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, bunkósan végződő; a 
gyümölcs csúcsán húsos emelkedés mellé csaknem a fölszinre, kissé oldalt he
lyezett. K e l y h e nyilt; fölálló, i'övid, törékenyhegyű osztványaival szűk és 
lapos mélyedésben ülő, melynek karimája az egyik oldal fölemelkedése miatt 
ferdén szokott állni. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, gyöngédtapintatu, elég fé
nyes; elejénte bágyadt zöld; értével élénk sárga: napos oldalán aranysárga 
és néha némi szelid lúrossal színezett. Pontozata igen sűrű, de nem szembe
tűnő, apró, fahéjszinü pettyecskékből álló. Eozsdaalakzat csak ott látszik fö-
lületén, hol a bőr fejlődés közben sérülést kapott: de kehelyűregénekfalain, 
finom, fahéjszinü rozsdamáz gyakrabban jelentkezik. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül is alig 
észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízü. Magtokja zárt vagy kissé 
nyilttengelyű;' tömlőcskéiben jókora nagy, hosszas, hegyes, tojásdad, sötét
barna, ép magvakat rejtő. 

Faja. Vignövésü, egészséges, igen edzett; korán és bőven termő; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyúlánk 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, litkáslombozatu, 
gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; al-
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kalnias szálas fának is, gulafáiiak is. Még vidékem niostolia viszonĵ ai közt 
is jól díszlik: de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos föl
det kíván. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, he-
gyök felé míndínkábh elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek, bor-
dázatlanok; gyenge korukban elég sűrfín és finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, zöldes vagy sárgásbarnák; kissé kiemelkedő, apró. kerek, fe
héres pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; bosszúvágy 
legalább hosszas levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, elég hegyesek, a 
vesszőtől inkább vagy kevésbbé elállók, szüi-kével tarkázott sötétbarnák; 
alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszas kúposak, elég he
gyesek, szürkével és sötétbarnával tarkázott pirosas bai-nák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vastag és keményszövetüek; to
jásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig 
íveltek; gyenge korukban alsó lapjukon molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, világos zöldek; széleiken elő]'ehajló, többnyire éles fogak
kal elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levéluyelök a vesszők al
ján középhosszú, fölebb pedig rövid, vastag és merev; csaknem vízirányosan 
vagy igen nyílt szögekben elálló. Levélpálhái fejletlenek, igen hamar elhul
lók. Vii'ágrügyet körítő levelei nagyobbak, hosszabbak, de vékonyabb-szöve-
tüek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak; hosszú, rugalmas nyelőkről 
kissé lekonyultán szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még senkisem írta le. 
Észrevétel. Megérdemli, hogy minden keitben helyet juttassunk számára 

főkép pedig ott, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyírkos maradhat. Szá
raz, laza talajban csak kedvező évjáráskor képes terennű. 
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299. Brockwort parki. 
(Birne von Brockwort Park.) 

Származása. E kitűnő körte-ujdonságot Wheeler, glouchesteri kertész
nek köszönhetjük, a ki azt a hatvanas évek vége felé BrockAvort parkban 
(Angolhon) fedezte tol. Csak 1870-ben kezdettelterjedni: de azóta érdeme szerint, 
nagyban terjed mindenfelé. Ojtóvesszejét több hiteles helyről is meghozat
tam 1879-ben. Azóta galagonyára ojtott törpe fámon több ízben termett ná
lam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. elején; hűvösebb tájakon octoberig is eltart; bii'sre 
ojtott fán azonban jóval korábban érik. 

Minősége. Kitünőleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Tojásdad vagy körtealakn; szabályosan boltozott, sík, néha azon

ban szelíden hovadásosfölületü; egyik oldalán néha kissé hizottabb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelylie 
felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi majd elég szé
les, majd pedig szűk, de laposas karimában végződik; szára felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé hosz-
szas, vastag, tompaknpos végben enyészik el. S z á r a középhosszn, elég vas
tag, csaknem hnsos és hajlékony, bunkósan végződő, csaknem végig barna-
mázos; a gyümölcs hegyén majd a fölszinre helyezett, majd inkább vagy ke
vésbbé tágas és mély üregből kiemelkedő, mely üreg bár nem ránczosfaln, 
de ritkán van szabályosan kikanyarítva. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; 
fölálló vagy szétterülő, rövid, törékenyhegyü, szarnnemű osztványaival tágas, 
és nem mély üregben ülő, melynek aljáról lapos ránczok nyúlnak a karimára 
s onnan tovább kiszélesülten és elenyészőleg a gyümölcs derekára is: de an
nak kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, elég sima, értével kissé zsirostapintatn, elég 
fényes; elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán elejénte 
barnás később derültre változó narancspirossal belehelt s e színezetben kar-
minpiros szeplökkel és pettyekkel is tarkázott. Pontozata elég sürfl, apróbb-
nagyobb fahéjszínü pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok 
rendetlen szilánkokban, néha fölületén is mutatkoznak: de kehelyüregének 
falait igen gyakran, szakadozott, érdes rozsdaraáz lepi el. 

Belseje. Húsa fehér, igen finom, tömöttes, olvadó ; magtokja körül sem, 
vagy csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeres-ízü. 
Magtokja zárt vagy csak kissé nyílttengelyü; tömlőcskéiben tojásdad, he
gyes, sárgásbarna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mérsékeltiiövésii, de egészséges és edzett; koi-án és igen bőven 
termő; nyilt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek giiimölcsözö szervek
kel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gulaalaku koronát alkotó. 
Vadonczon inkább díszlik, mint bii-s-alanyon; gníaí'ának alkalmasabb, mintsem 
szálasfának. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól diszlik: de, hogy 
rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, közéuliosszak, karcsúak, liegyök felé még in
kább elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könj'ökösek, bordázatlanok; gyenge 
korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes 
vagy sárgásbarnák; apró, kerek, fehéres pontokkal nem sűrűn és nem szem-
betünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközüek. 

RUgyei. Kicsinyek, rövid vagy zömök kúposak, kissé hegyesek, a vessző
től elállók, szürkével tarkázott pirosas barnák; a vesszőre majd talap nélkül, 
majd alig kiálló, bordázatlan talapra helyezettek. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskuposak, kissé hegyesek, szürkével és 
világos barnával tai'kázott pirosasbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony és hajlékonyszöve-
tüek; széles tojásdadok vagy kerülékesek; nyelők felé gyakran inkább elkes-
kenyedők, mint hegyök felé, a hol rendszerint rövidke, szúrós hegyben vég
ződnek ; íaposvölgyesek; kissé iveitek; gyenge korukban füstös pirossal szí
nezettek, finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bá
gyadtan fénj'lők, világos zöldek; széleiken apró, elég éles fogakkal sűrűn és 
elég szabályosan fflrészesek. Levélnyelök rövid vagy rövides, vékony, rugal
mas; csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái fonálidomuak, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire lándsásak, laposak; szétálló, hosszas, vé
kony, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Brockworth Park Pear. 
Leírói. L a u c h e , I-ter Ergcinzimgsband, 361. lapján. Mások tudtommal 

még nem irták le körülményesen. 
Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban bárhol is megérdemli, hogy min

den kertben helyet juttassunk számára. Még vidékem mostoha viszonyai közt 
is képes kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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300. Chini kormos. 
(Gris de Chin.) 

Származása. E jeles körtét Bouzin Norbert, cliirii dékán nyerte mag
ról 1832-ben. Belg;inmban. Bárha megérdemlené; még napjainkban sincs kel
lőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek plan-
tiéresi hires faiskolájából. Több ízben termett már nálam is. Gyümölcsei, 
valamint növényzete is, jól egyeztek Dumortier leírásával; miért is fajom való
disága, kétségtelen. *) 

Érésideje. Nálam sept végén. oct. elején; küvösebb tájakon valószínű
leg novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendit csemegegyümölcs. 
Nagysága. -Középnagy ; gyakran kisebb is. 
Alakja. Körtealakn vagy csigás körtealaku; többnyire elég szabályosan 

boltozott síkfölületü; egyik oldalán, gyakran liízottabb és emelkedettebb, 
mint a másikon. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelylies vég felé esik, 
honnét kelyhe felé félgömbalaknlag boltozódik s kelyhe körül többnyire fer
dén álló, szűk, de laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán mindinkább és némi behajlással is fogyva, inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, karcsn-knpos végben enyészik el. S z á r a rövid, elég vastag, 
kissé Imsos, világosbarna mázzal bevont és fehérrel ritkásan pontozott; a 
gyümölcs csncsából, húsos emelkedés mellől, oldalvást kiálló vagy csak a 
gyümölcs folytatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyílt; fölálló vagy 
szétterülő, rövid, törékenyliegyü, sötétbarna, szarunemü osztványaival szépen 
kikanyarított szűk és lapos mélyedéskében ülő, melynek karimája sík, te
hát nemcsak itt, de a gyümölcs derekán sem láthatók bordás vagy bucz-
kos emelkedések. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, itt-ott száraz, nagyrészt pedig 
érdestapintatu, csaknem fénytelen; alapszíne zöld, értével pedig homályos 
szalmasárga; napos oldalán, néha, homályos vörössel színezett: de az alap
színből csak itt-ott csíllámlík ki egy-egy foltocska; mert az egész fölület 
itt-ott finom, nagyrészt pedig érdes, cserepes, barnás rozsdamázzal van el
takarva, melyből a gyümölcs szürkés pontozata csak a simább és finomabb 
rozsdával bevont helyeken tűnik kissé szembe. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, tömöttes olvadó; magtokja köi'űl köves
szemcsés ; leve igen bő, igen czuícros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kel
lemes, élénken illatos és íűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyü; kisded 
tömlöcskéiben, rövid, liegyestojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

*) Meg kell itt említenem, hogy Mas Alfons a „Pomol. gónárale" czimü munkája 
Vll-dik kötetében, a 141. lapon, valószínűleg más fajt írt le a fonnebbi neve alatt. 
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Fája. Mérisékeltnövésü, de elég- edzett,; korán és bőven termő; rendet
lenül föl és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és sű
rűn bernliázkodnak, elég lombos, de szellős, gulaalaku koronát alkotó. Va-
donczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálas fának is, gulafá-
nak is. Kellőleg nyirkos, termékeny földben díszlik csak iól és terem szépen 
kifejlődött gyümölcsöket, melyek mindig jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Xem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy kozépvasta-
gok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók: ritkán egyenesek, szembetű-
nöleg könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban elég sűrűn és finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, vörhenyesbarnák; igen apró, kerek, fakó 
pontokkal sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vesz-
szötől elállók, szűrkével tarkázott sötétbarnák ; a vesszőre talap nélkül vagy 
csak alig kiálló, bordázatlan talapra helyezettek. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, 
szűrkével kissé tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony, de keményszöve-
tűek; tojásdadok, itt-ott pedig kerűlékesek vagy lándsások ; többnyire 
hirtelen elkeskenyedö, rövidke, szúrós hegyben végződök; a vesszők alján 
csaknem laposak és alig íveltek; a vesszők hegye felé völgyesek és íveltek; 
gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylök, világos zöldek; széleiken igen apró, alig észrevehető 
fogakkal fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag és merev; csak
nem vízirányosan elálló. Levélpálhái fonálidomuak, kevéssé tartósak. Virág-
rűgyet körítő levelei többnyire kisebbek, mint a vesszőkön levők, laposak; 
rendetlenül föl- és szétálló, rugalmas nyelőkről csaknem vízirányosan vagy 
bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. D u m 0 r t i e r, Pomone tournaisienne, 65. lapján. Mások tudtom

mal még nem írták le. Mas Alfons, mikép már a megelőző lapon megjegyez
tem, a,ligha más fajt nem irt le a fönnebbi neve alatt. 

Észrevétel. Hazánk emelkedettebb tájékaira vagy nagyobb folyóvizeink 
iszapolta talajba való e körtefaj. Vidékem mostoha viszonyai közt a tartós 
szárazságot ez is megsínylette. 
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301. Darás kolmárja. 
(Colmar Darás ; Darás Colmar.) 

Származása. E jeles körtét bizonyos Darás nevű, Nagliinban lakó ur 
azon magonczokról nyerte, melyeket Everard Gábor, tonrnay-i kertésztől vett 
volt és az uj fajt saját nevéről elkeresztelve, 1868-ban kezdette elterjeszteni. 
Bár nagyon megérdemelné, liogy minél szélesebb körV)en elterjedjen; mégis foly
vást az njdonságok közé tartozik még napjainkban is. Ojtó vesszejét 1873-ban 
kaptam Oberdieektól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fajom való
disága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. második felében; hűvösebb tájakon decemberig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran pedig jókora nagy. 
Alakja. Gulaalakn vagy kissé hosszas és hasas körtealaku; többnyire 

kissé szabálytalannl boltozott buczkos és szelíden liovadásosfölűletü; egyik 
oldalán rendszerint hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a kö
zéptájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé az egyik 
oldalon szelíden, a másikon hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi 
rendszerint elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, a,ztán 
mindinkább és behajlással is fogyva, többnyíre ferdén álló, tompakupos vég
ben enyészik el. S z á r a rövides vagy középhosszú, vastag vagy elég vas
tag, fás, néha görcsös, tövénél húsos, hegyénél bunkós, zöldes, nagyrészt pe
dig barnás rozsdával szakadozottan bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos emel
kedések közül kiálló; néha az egyik oldal fölemelkedése mellé, oldalt helye
zett és húsos dudortól egészen ferdére nyomott. K e l y h e elég nagy; nyílt: 
rendetlenül fölálló vagy szétterülő, barnás, szarunemü osztványaíval elég tá
gas és elég mély üi'egben ülő, melynek aljáról lapos bordák nyúlnak föl a 
karimára s onnan tovább a gyümölcs derekára is, annak kerekdedségét in
kább vagy kevésbbé megzavarván. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, elég sima, száraztapintatu, bá
gyadtan fénylő ; elejénte világos fűzöld; értével zöldes-sárga vagy czitrom-
sárga; napos oldalán gyakran igénytelen pirossal színezett. Pontozata elég 
süi-ű; apró, barnás pettyecskékből álló; néha alig, néha pedig eléggé szem
betűnő. Rozsda csak ott mutatkozik fölűletén, a hol a bőr, fejlődés közben 
sérülést kapott. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja 
körfíl is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen bő, igen cznk-
ros, gyöngéd savannnyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és íűsze-
resízű. Magtokja zárttengelyü; tágas tömlőcskéiben jókora nagy. hosszas to
jásdad, hegyes és a hizottabb végén is egy, oldalvást helyezett, tompa pú
pocskával ellátott, barna, ép, néha idétlen magot rejtő. 
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Fája. Nálam csak mérsékeltnövésíi de eg-észséges és edzett; elég ko
rán és bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodiiak, sürfllombos, szép gula-
alaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szálas fának is, gulafának is. Kellőleg nyirkos, kötött, de termékeny 
földben díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, elég vastagok vagy csak középvasta
gok, liegyök felé is csak keveset vékonyodók ; egyenesek, merevek, alig kö-
nyökösek, bordázatlanok; gyenge korakban finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, sárgás vagy zöldesbarnák; apró, kerek, fakó i)ontokkal rit
kásan és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rö
vid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkuposak, hegyesek, a vesz-
szőtöl elállók, szürkével tarkázott sötétbai'nák; alig kiálló, bordázatlan ta
lapon ülök, 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, 
szürkével árnyalt t)irosas gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de erős szövetűek ; tojásdadok vagy 
széles tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, rövidke, 
éles hegyben végződök; laposak vagy igen laposvölgyesek ; alig íveltek, de 
lieg3'ökkel kissé lefelé görbülök; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők világos zöldek ; 
épszélüek. Levélnyelök rövid, középvastag, merev; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak, a nyél tövétől kissé fö-
lebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei kissé 
nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak, hullámosak, épszélüek ; szétálló, 
hosszas, rugalmas nyelőkről kissé lekonyulok. 

Hasonnevei. Delphine de Tournay. 
Leírói. D u m o r t i e r , Pomone tournaisienne, 139. lapján. 

0 b e r d i e c k, Illusir. Handb. der Obstk. |)ótfüzete 159. lapján. 
Mások tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is képes hálásan ki
fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Kellőleg nyirkos talajban megér
demli, hogy mindenütt helyet juttassunk számára kérteinkben. 
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302. Hölgyek körtéje. 
(Chair ;i dame; Damenbini.) 

Származása. Eégi franczia g-yümölcs. Eredetéről semmi bizonyosat sem 
jegyeztek föl a régi franczia gyümölcsészek. Napjainkban meglehetősen el 
van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis test
vérek liires faiskolájából, Plantiéresből. Több ízben termett már nálam is. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jul. végén, aug. elején; hűvösebb ^tájakon septembe-
rig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemegyüraölcs. 
Nagysága. Kisded vagy csaknem középnagy. 
Alakja. Hosszas csigaalaka vagy hasas kíipalakn; elég szabályosan bol

tozott, noha kissé bnczkosfölületű. Zöme a középtájnál kissé alább, a kely-
hes vég íelé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s kelyhe körül 
elég szűk, de laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden 
aztán behajlással is fogyva, elég rövid tompakupos végben enyészik el. 
S z á r a rövides, vastag, csaknem hnsos, két végén bunkí'is; gyakran pedig 
középhosszn, középvastag, fás, de hajlékony, zöldes, itt-ott pirossal árnyalt; 
a gyümölcs csncsán, húsos gyűrűzetből, rendszerint ferdén kiemelkedő. 
K e l y h e elég nagy, nyilt; rendetlenül föl- és szétálló, rövid barna, szaru-
nemű osztványaival többnyire szabálytalanul kikanyaritott, tágas, lapos mé
lyedésben ülő, melynek falain lapos ránczok és karimáján szelid emelkedések 
láthatók, melyek elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölhuzódnak s annak 
egyik oldalát hízottabbá teszik mint a másikat. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, sima száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán homályos 
vagy csaknem sötét vérpirossal bemosott, mely színezet gyakran a gyümölcs 
ániyas oldalára is áthúzódik és ott szelid árnyalatként enyészik el. Ponto-
zata elég sűrű; finom, apró, fakó pettyecskék alakjában jelenkező; néha alig 
néha pedig elég szembetűnő. Rozsda ritkán, de kisebb-nagyobb, sárgás vagy 
baiTiás, néha cserepes ragyafoltok gyakrabban mutatkoznak fölűletén. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, féífinom, félszerint olvadó; magtokja körűi 
kissé köves-szemcsés; leve bö vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd, de néha 
kissé hnzós savanynyal emelt; rendszerint igen kellemes fűszeresízű. Mag
tokja nyilttengelyü; tömlőcskéiben vagy idétlen vagy az éretlenség fehér 
színét viselő magvakat rejtő. 

Fája. Csaknem bujanövésü, egészséges és elég edzett; korán és a neki 
kedvező helyen, gazdagon termő; éles szögekben fölfelé törekvő, de később 
rendetlenül szétálló és hegyökkel lefelé görbülő, hosszú ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel csakhamar bernházkodnak, elég lombos, szabálytalan 
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gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; al
kalmas szálasfának is, gulafának is. Vidékem mostoha viszonyai közt a tar
tós szárazság miatt gyümölcspeczkei előbb halnak el, hogy sem terenmének, 
a miből azt következtetem, liogy e körteíajnak is kellőleg nyirkos földre 
van szüksége. Gyümölcsei jól álTják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók; 
ritkán egyenesek, hanem kissé görbék és könyökösek; elég szembetünöleg bor-
dázottak; gyenge kornkban sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csu-
paszak, vöröses barnák; jókora nagy, kissé kiemelkedő, hosszas, fehéres pon
tokkal elég sűrűn és szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, kissé hegyesek, a vesszőtől kissé elál
lók, de a vesszők hegye felé csaknem lapulók, szürkével sűrűn árnyalt bar
nák; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, sár
gás szürkével tarkázott vöröses barnák. 

Levelei. Középnagyok; vastag és elég keményszövetüek; hasszas tojás
dadok; nyelők felé itt-ott keskenyebbek, mint hegyök felé; többnyire hirte
len elkeskenyedő, majd hosszas, majd rövidke, éles hegyben végződök; in
kább vagy kevésbbé völgyesek; széleiken itt-ott rendetlenül hullámosak; 
inkább vagy kevésbbé íveltek; gyenge korukban molyhosak; ért korukban 
csupaszak, elég simák, fényesek csaknem sötét zöldek; széleiken ritkás, tom
pa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid 
vagy középhosszú, középvastag, hajlékony; nyílt szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálhái áridorauak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyob
bak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők; rendetlenül föl és szétiilló nye
lőkről ívelten lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Chere á dame ; Chere aux dames ; Poire de prince d'été stb. 
Leirói. J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. II. 37. 

L e r o y , Dict. depomol. 1.543. 
M a s , Le Verger, II. 45. és sokan mások is. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén haszonnal tenyészthetnők az 
alföldön is: de mégis inkább való hazánk hegyes vidékeii'e, mintsem az al-
földi-e. Szép gyümölcsei végett kapvakapnának rajta a piaczokon. Vidékem 
mostoha visszonyai közt kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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303. Húsvéti bergamot. 
(Borgamotte de píiques; Oster-bergamotte.) 

Származása. Régi bizonytalan. Annyi bizonyos, hogy Francziaország-
ban már két század előtt ismeretes volt. Tartósságáért nagy becsben volt a 
régi gyümölcsészek előtt;'de ujabb korban már kezdik elhanyagolni; mert 
nála szebb, jobb és tartósabb körtékkel is rendelkezhetünk. Ojtó vesszejét 
1879-ben kaptam a Leroy hires faiskolájából, Angersból. Több ízben termett 
azóta nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nag3'obb is. 
Alakja. Tojásdad gömbalaku vagy hasas csigaalaku; egyik oldalán hí-

zottabb, mint a másikon; rendszerint slkfölületü. Zöme a középtájnál alább 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen göm
bölyödik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden aztán mindinkább fogyva rendszerint tompa csúcs
ban enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvas
tag, fás, de hajlékony, többnyire görbe és bunkósan végződő, vörhenyes máz
zal végig bevont s itt-ott fehér pontokkal behintett; a gyümölcs csúcsán, 
csaknem a fölszinre vagy csekélyke mélyedésbe helyezett s egy-egy fölemel
kedő dudortól ferdére nyomott. K e l y h e nyilt fölálló vagy szétterülő, rövid 
néha hiányos, szarunemü osztványaival szépen kikanyarított, szűk mélyedés
kébe vagy csaknem a fölszinre helyezett, melynek karimája csak néha és 
szelíden hullámos; a gyümölcs dereka rendszerint szép kerekded. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, de értével némi ragadós zsi-
rosság észlelhető rajta, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt zöld; értével zöldes 
czitromsárga; napos oldalán néha némi földvörössel színezett vagy csak gyön
gén belehelt. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, apró, barnás vagy fahéj-
színű pettyecskékból álló elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak néha és itt-
ott mutatkoznak fölületén: de kelyhe és szára körül többnyire rozsdamázos. 
Kisebb-nagyobb, barnás ragyafoltok gyakran jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, félfinom, félszerínt olvadó; magtokja körül fino
man köves szemcsés; leve elég bő, czukros, finom, de néha kissé élénk savanynj^al 
emelt, elég kellemes fűszeresízű. Magtokjának tengelye hosszas és nyilt; tá
gas tömlöcskéiben majd idétlen, majd ép, hossznhegyű, barna magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű és nagy fát nevelő, egészséges és edzett; elég 
korán és bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg beruházkodnak, szép lombos, de kel
lőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen is; alkal-
kalmas gulafának és szálas fának is. Még vidékem mostoha viszonyai közt is 
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jól díszlik: de itt csak akkor terem, ha az évjárás gyümölcstermésre ked
vező. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
közép vastagok; hegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, merevek, 
szembetünöleg könyökösek; bordázatlanok; gyenge kornkban hegyök felé fino
man és ritkásan molyhosak; ért korukban csnpaszak, barnás zöldek; apróbb-
nagyobb, kerek, feliér pontokkal elég süríin és elég szembetünöleg pontozot-
tak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, vagy csak középnagyok, zömökkuposak, alig 
hegyesek, kissé elállók vagy a vesszővel párluizamosan fölfelé állók, szürké
vel tarkázott pirosas barnák; elég kiemelkedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid tojásdadok, kissé hegyesek, szürkével ár
nyalt gesztenyeszinűek. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, fölebb a vesszőn csak középna
gyok; elég vastag és keményszövetüek; széles tojásdadok; majd szabályosan, 
majd hirtelen elkeskeuyedő, rövidke éles hegyben végződök; a vesszők alján 
csaknem lai)osak; a vesszők hegye felé pedigmindmind-inkább csatornásak; 
alig iveitek; gyenge kornkban ritkásan molyhosak; ért kornkban csnpa
szak, simák, fényesek, elég világos zöldek; széleiken tompa fogakkal 
inkább vagy kevésbbé szabályosan fűrészesek. Levélnyelök liosszas, közép
vastag, de a vesszők hegye felé mindmind rövidebb, elég vastag és merev; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy 
áridomuak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei laposak, rendetlenül hul
lámosak; igen hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről inkább vagy kevésbbé 
lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Bergamotte d'hiver; Easter Bergamot; Bergamotte sóidat stb. 
Leirói. D i e 1, Kemobstsorten. VII. 119. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 250. 
Mas . Pomol. ghúrále; I. 145. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés haszonnal járna 
tenyésztése; de ott, hol a talaj nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, min
denütt képes lesz kifizetni a helyet, melyet kérteinkben számára juttatunk. 
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304. Huyshe bergamotja. 
(Huyshe's Bergamotte.) 

Származása. E jeles körtét Huyshe, angol gyümölcsész a Mária-Luiza 
körte magvairól, legújabban nyerte. Minthogy körülményes leírását még sen
kitől sem olvastam; származásáról csak ennyit tudhattam meg a Simon-Louis 
testvérek nagy katalogjából, a „Gui'de pratique"-bó], a hol rövid jellemzése 
a 103-ik lapon közölve van. Mint újdonság még kevéssé van elterjedve. Oj-
tóvesszejét 1870-ben kaj)tam dr. Lucastól, Eeutlingenböl. Több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, october elején; hűvösebb tájakon de
cemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű, néha pedig csak IT. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; néha jókora nagy. 
Alakja. Tojásdad; elég szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme a közép

tájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyö-
lyödik s kelyhénél elég széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig 
szintén szelíden és néha némi behajlással is fogyva boltozódik s rövid, de 
elég vastag tompakupos véget alkot. S z á r a középhosszú, vékony vagy kö
zépvastag, fás, görbe és bunkósvégü, csaknem végig barnamázos; a gyümölcs 
csúcsán kissé oldalt, csaknem a fölszinre helyezett. K e l y h e zárt; össze
hajló, apró, vörhenyes, szarunemü osztványaival lapos ránczokkal körülvett 
csekélyke mélyedésben ülő, melynek karimája alig hullámos ugyan, de róla 
lapos bordák látszanak levonulni a gyümölcs derekára s ezek annak kerek-
dedségét néha megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngéd, többnyíre azonban szárazta-
pintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga; napos 
oldalán igénytelen, homályos pirossal belehelt. Pontozata sűrű; egyenlően el
szórt, apró, fahéjszinű pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Rozsdafoltok és 
alakzatok ritkásan és hálózatosán elszórva, különösen a gyümölcs kelyhes és 
száras, végén, valamint a napos oldalán is, majd minden gyümölcsön for
dulnak elő. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom vagy félfinom, 
tömöttes, olvadó vagy félszerint olvadó; magtokja körül finoman köves-szem
csés ; leve igen bő, czukros, gyöngéd, de száraz évj áraskor nálam kissé hú
zós savanynyal emelt, többnyire azonban igen kellemes, fűszeresízű. Mag
tokja zárttengelyü; hosszas és szűk tömlöcskéiben, hosszas, karcsú, hegyes, 
világosbarna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; elég korán és 
bőven termő; nyílt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló és hegyök-
kel lefelé is görbülő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház-

5* 
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kodnak, elég lombos, de szellős, gnlaalaku koronát alkotó. Vadonczon jól 
díszlik; birsen még nem tanulmányoztam; alkalmas gulaíának és szálasfának 
is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy rendesen, bőven és kifogástalan ízű gyü
mölcsöket teremhessen, kellőleg nyirkos földet kíván. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, liegyök felé las-
sudan el vékonyodók; ritkán egyenesek; szembetünöleg könyökösek; bordázat-
lanok; gyenge korukban elég sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csu-
paszak, simák, csaknem fényesek, zöldesbarnák; apró, többnyire hosszas, fakó 
pontokkal elég sűríín és elég szembetünöleg pontozottak; középhosszú le-
vélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpuak, rövidkuposak, elég hegyesek, a 
vesszőtől elállók, szürkével árnyalt vüágos gesztenyeszinüek; elég kiemel
kedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak, kissé he
gyesek, szürkével és sötétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Kicsinyek; vékony, de keményszövetüek; kerülékesek vagy to-
jásdad-kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, rövidke, szúrós hegyben végző
dök; laposak vagy széleiken csak kissé fölhajlók; nem íveltek; gyenge ko
rukban alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
elég fényesek, világos zöldek; széleiken csak hegyök felé és igen apró fo
gakkal fűrészesek, nagyrészt pedig épszélüek. Levélnyelök rövides vagy kö
zéphosszú, középvastag, elég merev ; inkább vagy kevésbbé rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, kissé tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei szintén kicsinyek, kerülékesek, laposak, csaknem épszélüek; rézsunt 
szétálló, hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Prince of Wales; Prince de Galles. 
Leirói. A nálam meglévő gyümölcsészeti művek egyikében sem találom 

leírását: de a „(xuíde pratique" fönebb idézett helyén közlött jellemzés a ná
lam termett gyümölcsökre igen jól ráillik. 

Észrevétel. Hazánk hegyes vidékein vagy nagyobb folyóvizeink mellé
kén kisértsük meg tenyésztését s ott, hol gyümölcseit mindig finomízüeknek 
találjuk, tenyésszük nagyban is. 
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305. I'risz. 
(Iris Grógoii-e.) 

Származása. E kitűnő körtét, mikép Mas Alfons állítja, a Nemes kol-
már inagvairól, Gregoire nyerte Jodoigneban. Magról kelt s ojtatlanul fölne
velt fája 1853-ban termett először. Becseseknek találván gyümölcseit, leá
nya nevéről keresztelte el s kezdette elterjeszteni. Napjainkban már, érde
me szerint el van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Ve
ress Ferencz, fényképésztől. Kolosvárról. Több ízben termett már nálam. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepétől oct. közepéig; hűvösebb tájakon feb
ruárig is eltart. 

Minősége. T.-rendű vagy csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Hasas csigaalaku; néha csigás körtealaku; többnyire szabály

talanul boltozott buczkos és hovadásosfölületű. Zöme a középtájnál rendsze
rint alább, a kelylies vég felé esik, honnét kelyhe felé többnyire szelíden göm
bölyödik s kelyhe körül többnyire szűk és egyenetlen talpban végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással is,mindinkább fogyva 
inkább vagy kevésbbé rövid, tompakupos végben enyészik el. S z á r a rövi
des vagy középhosszú, vastag, többnyire húsos, görcsös, csaknem végig bar-
namázos; a gyümölcs csúcsából csaknem annak folytatásaként húsosán kie
melkedő vagy húsos dudortól ferdére nyomott. K e 1 y li e zárt vagy félig 
nyilt; rendetlenül fölálló, sárgás világosbarna, szarunemű, csatornás osztvá-
nyaival szabálytalanul kikanyarított, többnyire szűk és nem mély üregben 
ülő, melynek finom, vörhenyes, sugaras rozsdával bevont falain és karhnáján 
egyenetlen bordás emelkedések mutatkoznak, a melyek a gyümölcs derekára 
is inkább vagy kevésbbé szembetünőleg fölvonulnak s annak kerekdedségét 
többnyire megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, elég sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sárgás zöld; értével sáppadt sárga; napos oldalán aranysárga és 
néha némi gyöngéd pirossal színezett. Pontozatasűiii; apró, fahéj szinüpettyecs-
kékből álló; majd alig, majd eléggé szembetűnő. Rozsdaalakzatok márvány-
zatos vagy hálózatos foszlányokban, gyakran mutatkoznak fölületén ; néha-
néha zölddel szegett feketés ragyaszeplök is találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom csaknem áttet
sző, gyöngéd és olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve bő, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos, fűszeresizű. Magtokja zárt 
tengelyű; szűkes fiókjai mindenikében egy-két duzzadt-tojásdad, világosbarna 
ép vagy idétlen magot rejtő. 
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Fája. Fiatal korában csaknem bnjanövésü; később is e,gés7.ségc.s és ed
zett; elég korán és bőven termő; rendetlenül föl- és szétálló és később le
felé is görbülő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, 
elég lombos, de szellős, terjedelmes gulaalakn koi-onát alkotó. Vadonczon in
kább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva 
gvilafának is. Mindenütt jól diszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban terem 
bőven és rendesen. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, liegyök felé 
is csak keveset vékonyodók; ritkán egyenesek, hanem többnyire görbék és 
igen könyökösek; bordázatlanok; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, sárgásbarnák; igen apró kerek, fakó pon
tokkal sűrűn, de nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu rövidkuposak, elég 
hegyesek, a vesszőtől elállók, szürkével árnyalt sötétbarnák; a vesszőre 
majd talap nélkül helyezettek, majd pedig a vesszőnek a rügy körül való 
sajátszerű dudorodványa közepéből csaknem vízirányosan kiállók. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid és hasaskuposak, alig 
hegyesek, szürkével és sötétbarnával árnyalt világosbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; nem vastag, de igen kemény-
szövetüek; lándsásak vagy lándsás tojásdadok; gyaki'an nyelők felé is, he-
gyök felé is csaknem egyenlően elkeskenyedők; többnyire hosszas, éles hegy
ben végződök; lapos völgyesek; alig vagy éppen nem íveltek; gyenge koruk
ban alig észrevehetőleg molyhosak; ért korukban csui)aszak, simák, bágyad
tan fénylők, világos fűzöldek; széleiken igen api'ó, tompa fogakkal elég sű
rűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, 
középvastag, hajlékony, gyakran szelíd pirossal színezett; csaknem vízirá
nyosan elálló. Levélpálhái fonálidomuak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek, nem tartósak. Vii-ági'ügyet körítő levelei többnyire kisebbek, 
mint a vesszőkön levők, völgyesek; rendetlenül álló, elég hosszú, vékony, ru
galmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i V 0 r t. Annál, de pomol. VI. 47. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 290. 
M a s, Pomol. générale, VII. 243. de csak töredékben. 
O b e r d i e c k , Illustr. Hatidb. der Obsthinde, pótfüzete 151. lapján. 

Észrevétel. A hol a föld nyáron át is kellőleg nyírkos maradhat; meg
érdemli, hogy minden kertben helyet juttassunk számára. Vidékem mostoha 
viszonyai közt kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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306. Izabella. 
(Isabelle de Maieves.) 

Származása. E korán érő, becses körtét is Grégoire nyerte magról, 
1865-l)en, Jodoigneban (Belgmm) és Vrints-Trauenfeld Izabella Maleves-i 
birtokos, bárónő nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtó vesszejét 
1870-ben kaptam Veress Ferencz, fényképésztől. Kolosvárról. Több ízben 
termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jnlins végén, aug. elején. 
Minősége, f. rendű, de vidékem mostoha viszonyai közt, gyakran csak 

TI. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alal<ja. 1'öbbnyire íügealaku vagy hosszas csigaalakn; elég szabályosan 

boltozott, noha ném mindenkor sík-, hanem kissé hovadásosfölületű. Zöme 
a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden 
gömbölyödik s kelylie körül szűk és ferdén álló karimában végződik, melyre 
nem mindig állítható fel; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással 
és néha hullánizatosan fogyva, fei-dén álló kúpos végben enyészik el. S z á r a 
rövides, középvastag, fás, tövénél hnsos, hegyénél bunkós; a gyümölcs 
csúcsából, ennek folytaülsaként kiemelkedő. K e l y h e zárt vagy félignyílt; 
rendetlenül fölfelé álló, szürkésbai-na, szai'unemű osztványaival csaknem a 
fölszínre helyezett vagy szelíden ránczolt, lapos mélyedéskéből kiemelkedő. 

Szine. Bőre vékony, de keménykés, elég sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő ; elejénte bágyadt zöld; értével zöldessárga; még napos oldalán is csak 
kissé élénkebb sárga és néha némi gyöngéd pírossal színezett. Pontozata 
sűrű; igen apró, zöldes pettyecskékbol álló, alig szembetűnő. Finom rozsda
foszlányok csak a gyümölcs kelyhes végén és szára körül mutatkoznak néha. 

Belseje. Húsa zöldesbe játszó fehér, elég finom, olvadó; magtokja körül 
kissé köves-szemcsés; leve bő, czukros vagy elég czukros, finom, de néha 
kissé húzós savanynyal emelt, elég kellemes, noha nem núndenkoi- kellőleg 
fűszeresizű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyű; szűk tömlőcskéiben 
tojásdad, hegyes, világosbarna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, edzett; nem korán, de aztán elég bőven 
termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel elég jól beruházkodnak, szép lombos, de kellőleg 
szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; 
alkalmas szálas fának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg 
nyirkos talajban terem bőven, rendesen és kifogástalanul flnomízű gyümölcsöket, 
melyek igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé még inkább 
el vékonyodók; ritkán egyenesek, könyökösek; csaknem bordázatlanok; gyenge 
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konikbau is csak liegyök felé finoman molyliosak; ért korukban csupaszak, 
pirossal itt-ott árnyalt zöldesbarnák; apró, többnyire kerek, fakó pontokkal 
elég sürtín, de nem szembetűnöleg pontozottak, rendetlen, többnyire azonban 
hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasasknposak, hegyesek, csaknem lapulók, sötét 
baniával tarkázott világos-barnák; jól kiemelkedő, csaknem bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, vörhenyesbarnák. 
Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; kissé vastag és keményszövettíek; 

inkább vagy kevésbbé széles tojásdadok; a vesszők hegyenéi tojásdad kerü-
lékesek; hosszas, éles hegĵ ben végződök; laposak vagy laposvölgyesek; 
alig íveltek; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk fűzöldek; szé
leiken apróbbnagyobb, éles fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, középvastag, rugalmas; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, 
áridonmak, hamar elhullók. Virágrűgyet körítő levelei többnyire jóval nagyob
bak és szélesebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak; középhossza 
vagy rövides nyelőkről majd mereven, majd lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i v o r t , Les fruits du jardin Van Moiis, 73. lapján. 

M a s , Pomol. generálé, V. 81. Mások tudtommal még nem irták le. 
Észrevétel. Fönebbi leirói e körtefajt kitünöleg I. rendűnek találták. 

Ök bizonyára kedvezőbb viszonyok közt tanulmányozták azt, mintsem én; 
hiszem azonban, hogy kellőleg nyirkos talajban nálunk is csak oly finom-
izűek lesznek gyümölcsei, mint Belgiumban. Tegyünk vele kísérletet! 
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307. Jó Sarolta. 
(Bonne Charlotto; Gute Charlotte.) 

Származása. E jeles körtét valószinűleg; Bivort nyerte magról, 1849-ben 
a Van Mons kertben, Geest-Saint-Remyben, (Belgium). Származásáról bővebb 
adatokat nem jegyeztek föl a gyümölcsészek, a kik e fajt munkáikban először 
ismertették. Napjainkban meglehetősen el van terjedve mindenfelé. Ojtó-
vesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett nálam 
is a fajfán. Fajam valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. elején; hűvösebb tájakon sept. elejéig is eltart. 
Minősége. Csaknem 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded, néha csaknem középnagy. 
Alakja. Hosszas csigaalaku; néha inkább vag}' kevésbbé rövid körte-

alaku; többni'ire szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödik s kelyhe 
körül elég szélestalpasan végződik; szára felé pedig behajlás nélkül vagy 
csekély behajlással fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas, kissé tompa kúpos 
véget alkot. S z á r a rövides, többnyire igen vastag, fás, de tövénél húsos, 
bunkósan végződő, fahéjszinü mázzal csaknem egészen bevont; a gyümölcs 
csúcsából, annak folytatásaként, többnyire kissé ferdén kiálló. K e l y h e 
jókora nagy, nyilt vagy félig nyilt; fölfelé álló, de hegyökkel hátra hajló, 
törékeny hegyű, hosszas, keskeny, szürkésbarna osztványaival szabályosan 
kikanyarított, tágas, de sekély, tányéralaku mélyedésben ülő, melynek falai 
simák s karimája csak ritkán mutat némi szelíden hullámos emelkedéseket. 

Szine. Bőre finom, sima, száraztapintatu; elejénte világos zöld; értével 
zöldes sárga; napos oldalán aranysárga és gyaki'an, kisebb-nagyobb terjedelem
ben rózsaszínnel márványzott és csíkozott. Pontozata ritkásan elhintett, 
sötét zöld, itt-ott pedig szürkés pettyecskék alakjában jelenkező, de a gyümölcs 
értével kevéssé szembetűnő. Finom, fahéjszinü vagy barnás rozsda majd 
minden gyümölcsön, különösen száras vegén és kelyhe körül szokott jelenkezni. 

Belseje. Húsa szép fehér, finom, vajszerü; magtokja körűi sem köves
szemcsés; leve bő vagy elegendő, igen czukros csaknem minden savany 
nélkül, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja zárttengelyü; 
api'ó fiókjaiban kevés ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű és a neki kedvező helyen egészséges és edzett; 
korán és igen bőven termő; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, merev 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de 
szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; 
alkalmas szálas fának is, gulafának is. Nálam a tartós szárazságot mindig 
megsínylette. Kellőleg nyirkos talajban díszlik csak és terem rendesen és 
bőven. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, középliosszak, középvastagok, Iiegyök felé 
lassudan elvékonyodók; elég egyenesek, nolia köuyökösek; finoman bordázot-
tak; gyenge korukban elég süríin és íinoníau molyhosak; ért korukban 
csupaszak, sárgásbarnák; jókora nagy, többnyire hosszas, fakó pontokkal 
ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélköznek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók, de a vesszők hegye felé csaknem lapulók, szürkével tarkázott pii'osas 
gesztenyeszintíek; elég kiemelkedő, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, rövid hasaskuposak, kissé hegyesek, szürkével 
kissé tarkázott pirosas gesztenyeszinűek. 

Levelei. Kicsinyek; vastag és keményszövetüek; hosszas, keskeny tojás
dadok; csaknem szabályosan elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; 
inkább vagy kevésbbé völgyesek; íveltek; gyenge koi'ukban finoman molyho
sak ; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken 
ritkásan, elég élesen, de nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rÖ\'id vagy rövides, középvastag, elég merev; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak, kevéssé tartósak. 
Virágrügyet köritő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön 
levők, csaknem laposak, szelíden hullámosak; hosszas, vékony, rugalmas 
nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 331. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 477. 
M a s , Le Verger, II. 65. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé nem való. Fája csak síny
lődik itt és i'övid életű: de kellőleg nyirkos talajban, bárhol is, képes hálásan 
kifizetni a helyet, melyet kérteinkben számára juttatunk. 
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308. Júliusi szép. 
(Belle de Juillet.) 

Származása. E becses, korán erő körtét a Simon-Louis testvérek nagy 
katalogja, a „Guíde prati(ine" szerint, bizonyos Lampe nevű ur nyerte magról, 
Peckben, (Belgium). Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek
től, Plantiéresból. Nálam is termett már és a tőlem kapott ojtóvesszökröl 
Oláh Gyula öcsémnél, Nánáson is. Bárha gyümölcsei finomságra nem is vete
kedhetnek a Giffard vajonczával, melyhez Lampe ur hasonlónak találta körté
jét; mégis hiszem, hogy fajom valódi; mert gyümölcseire és növényzetére jól 
ráillik, a Guíde pratique rövid jellemzése. 

Érésideje. Július második telében. 
Minősége. I. rendű vagy csaknem I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alal(ja. Csigás körtealaku; elég szabályosan boltozott, noha kissé bucz-

kos és hovadásosfölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé félgömbalakulag boltozódik és talp nélkül végződik; szára 
felé pedig elejénte szeliden, aztán behajlással is fogyva inkább vagy kevésbbé 
hosszas, karcsú és kissé tompakupos véget alkot. S z á r a hosszas vagy 
középhosszú, elég vékony vagy középvastag, fás, kissé görcsös, mindkét végén 
bunkós, itt-ott barnamázos; a gyümölcs csúcsán, húsos gyürűzetből kiálló 
vagy húsosán és ferdén kiemelkedő. K e l y h e nagy, nyílt; szétterülő, széles 
és elég hosszas, vékony és nem szarunemü osztványaival a fölszínre ugy 
helyezett, hogy miatta a gyümölcs ritkán állitható föl. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; elejénte bágyadt 
zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán füstös vöi'össel színezett. Pontozata 
sűrű; igen apró, fehéres pettyecskékből álló, csakis a napos oldalán szembe
tűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres, flnom, tömöttes, olvadó; magtokja körűi is csak 
alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve elegendő, igen czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, kellemes ffíszeresízű, de, ugy látszik, hamar szotyósodó. 
Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlöcskéiben apró, tojásdad, sötétbarna, sovány, 
de ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vignövésű, egészséges és igen edzett; elég korán és elég 
bőven termő; kissé éles szögekben fölfelé törekvő, sűrű, merev ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, jellemzöleg süríilombos, gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálas fának és gulafának. 
Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven is rendesen teremhessen, kellőleg nyirkos 
földet kivan. Gyümölcseit az erősebb szelek meg szokták tizedelni. 

Vesszei. Számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok, hegyök 
felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, merevek, könyökösek; bordázot-
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tak; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, olajszín
zöldes vagy sárgásbarnák; kisebb-nagyobb, tojásdad vagy hosszas, feíiéres 
pontokkal süiíin és elég szembetűnőieg pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, hegyesek, csaknem lapulók vagy a 
vesszővel párhuzamosan fölfelé állók, szürkével sürfín tarkázott világos bar
nák; elég kiálló, hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkuposak, hegyesek, simák, sötét
barnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; hosszas tojás
dadok ; inkább vagy kevésbbé hirtelen elkeskenyedö, hosszas vagy rövidke, 
éles hegyben végződök; inkább vagy kevésbbé völgyesek, széleiken kissé 
hullámosak; alig íveltek, de hegyökkel lefelé és félre is görbülök; gyenge 
korukban is alig észrevehetőleg molyhosak; ért korukban csupaszak, fényesek, 
élénk világos-zöldek; széleiken kisebb-nagyobb, tompa fogakkal szabálytalanul 
fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, de hajlékony; inkább vagy 
kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. 
Virágrügyet körítő levelei hosszas, keskenytojásdadok, laposak, hullámosak, 
hegyökkel félre csavarodok, csaknem épszélüek; szétálló, hosszas, ragalmas 
nyelőkről kissé lekonyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. T h o ra a s Giode pratiqm stb. 109. lapján csak röviden jellemezte. 

Tudtommal még senkisem ii'ta le körülményesen. 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, különösen nagy városok 

mellett, a hol kapós a korai gyümölcs, tegyünk vele kísérletet. Hazánk ma
gasabban fekvő tájékain azonban, hiszem, hogy mindenütt kifizetné a helyet, 
melyet számára juttatunk. 
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309. Kraszán. 
(Crassane: Die CrassaLe.) 

Származása. Régi bizonytalan, Leroy valószinünek tartja, hogy Crésane, 
franczia községből származik; mert Dom Gentil. régi franczia pomolog „ Jardi-
nier solitaire" czimű munkájában „Bergamote de Crésane" (magyarul: Cré-
sanei bergamot) névvel említi föl e körtefajt. Napjainkban mindenfelé el van 
már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Dr. Lucastól, Eeutlingenböl. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Oct. nov. de néha december elejéig is eltart. 
Minősége. I. rendű; néha csak II. rendű csemegegj'ümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy csaknem lapos gömbalaku; majd szabályosan 

majd szabálytalanul boltozott sík vagy szelíden buczkosföíületű; egyik olda
lán gyakran hízottabb mint a másikon. Zöme többnyire a középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de szára felé kissé összébb 
húzódva boltozódik s mindkét sarkán elég széles, laposas karimában végződik. 
S z á r a hosszú, középvastag, fás, de hajlékony, tövénél rendszerint hízott 
és csaknem végig barnamázas; szűk, de lapos tányéralaku mélyedésbe helye
zett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fölálló vagy szétterülő, szarunemü oszt-
ványaival tágas, de lapos és ritkán mély üregben ülő, melynek sík és csak 
néha egyenetlen falain néha finom, néha érdes rozsdamáz is szokott mutatkozni. 

Színe. Bőre kissé vastag, elég sima, száraz vagy szelíden érdestapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld ; értével sárgászöld; napos olda
lán is csak kissé élénkebb sárga minden pirosság nélkül. Pontozata elég 
sürü; apróbb-nagyobb, zölddel szegett, fahéjszínü pettyecskékből álló, inkább 
vagy kevésbbé szembetűnő. Rozsdaalakzat itt-ott gyakrabban mutatkozik fölü-
letén; néha azonban csak szennyesbarna, fátyolszerü ragyaszeplők jelen-
keznek rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, elég finom, 
tömöttes olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve bő, czukros, finom, de 
némely helyt, száraz évjáráskor kissé húzós savanynyal emelt, kellemes, néha 
illatos, fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyű; tágas tömlöcskéiben 
hosszas tojásdad, hegyes, barna ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán, de csak mérsé
kelten termő; nyilt szögekben föl és szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gulaalaku 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; léczezett melletti müvelésre és 
gulafának alkalmasabb, mintsem szálasfának. Mérsékelten nyii-kos, kövér földben 
díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég- számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé mindmindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, de faiskolai ojt-
ványokon, a hirtelen növés folytán különfélekép elgörbülök; alig könyökösek, 
bordázatlanok; gĵ enge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
szürkével árnyalt homályos sárgák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontok
kal nem éppen sűrűn, de elég szembetünöleg pontozottak; többnyire elég 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, tonipahegyűek, a vesszőtől elállók, 
szürkével tarkázott sötétbarnák; alig kiálló, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, alig hegyesek, szürkével és sö
tétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, a vesszők hegye felé pedig 
kicsinyek; elég vastag és keményszövetűek; széles tojásdadok vagy csaknem 
szívalakuak, de a vesszők hegye felé mindmind keskenyebbek és többnyire 
lándsástojásdadok ; lefelé és félre is görbülő, hosszas vagy rövidke, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak és laposvölgyesek, itt-ott kissé hullámosak; alig 
íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak ; ért korukban csupaszak, simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken jókora nagy, laposhegytt fogak
kal szabálytalanul fűrészesek vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök közép
hosszú, középvastag, elég merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
rövidek, fonál vagy áridomuak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei na
gyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, szelíden 
hullámosak, épszélűek; hosszas rugalmas nyelőkről ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Bergamotte Crassane; Bergamotte de Crésane; Langstielí-
ge Bergamotte; Eattenschwanz; Platté Butterbirne stb. 

Leirói. D i e 1, Kemobstsorten, T. 51. 
J a h n, Illnstr. Handb. der Obstk. TI. 145. 
L e r o y , Dkt. de pomol. I. 231. 
Mas, Z<? Verger, III. 99. sz. alatt, és sokan mások is. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt ritkán terem és gyümöl
csei nem mindig mentesek az összehúzó fanyarságtól. Hazánk hegyes völgyes 
vidékeire való. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékének iszaplera
kodásból álló talajában lehetne haszonnal tenyésztenünk. 
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310. N i n a. 
(Élisaboth de Manning; Nina.) 

Származása. E jeles nyári körtét Van Mons nyerte magról 1830. kö
rül, Ixiwenbeu (Belgium.) Oberdieck, a ki fönebbi név alatt írta le először, 
Van Monstól, névtelenül kapta meg e fajt: míg az amerikai gyümölcsészek, 
a kik Van Monstól szintén névtelenül kapták azt meg, Manning Erzsébet 
( = Elisabeth de Manning) névre keresztelték el. Jelenleg e két név alatt 
mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdieck-
tül, Jeinsenböl. Több izben termett már nálam is. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. első felében; hűvösebb tájakon egy két héttel 
tovább is eltart. 

Minősége. T. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alal(ja. Tojásdadkupos vagy csonkakupos; szabályosan boltozott sík-, 

néha pedig szelíden hovadásos-fölülettí. Zöme csaknem középtájra vagy 
csak kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé szelíden göm
bölyödik s kelyhe körül, inkább vagy kevésbbé szűk, de laposas karimában 
végződik; szára felé pedig szelíden összébb húzódva s néha némi csekélyke 
behajlást is alkotva, rövid, vastag, tompa-kupos végben enyészik el. S z á r a 
rövides, vékony vagy középvastag, íás, bnnkósan végződő, sárgás-zöld, nagy
részt pedig barnamázos; a gyümölcs csúcsán, elég szűk, de ritkán mély 
üi'egbe helyezett, melynek karimája az egyik oldalon rendszerint fölebb emel
kedik, mint a másikon. K e l y h e nyílt; fölálló, de hegyökkel hátra görbülő 
törékenyhegyfl, szarunemű osztványaíval majd a fölszínen, majd és legtöbb-
szöi' lapos mélyedéskében ülő, a honnét észrevehető emelkedések a gyümölcs 
derekára nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; ele-
jénte fehéres vagy sárgás-zöld; értével világossárga; napos oldalán inkább 
vagy kevésbbé élénk pírossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata elég sűrű ; 
egyenlően elhintett, apró, barnás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Jel
lemző e gyümölcsnél az a finom, fahéj színű vagy pirosas rozsdamáz, mely 
kelyhes végét egészen elfedve csaknem a gyümölcs derekáig fölnyulik s ott, 
mintha elvágták volnaj hirtelen megszakad. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér vagy sárgásba játszó fehér, félflnom, gyön
géd és olvadó; magtokja körűi kissé köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, 
némi gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresizű. Mag
tokja kissé nyilttengelyü ; kissé tágas tömlőcskéiben jókora nagy,- hegyes 
tojásdad, barnás, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mérsékeltnövésfl, de egészséges és elég edzett; korán és igen 
bőven termő ; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szel
lős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; 
nagy fát nem nevel, miért is inkább való gulafának, mintsem szálas fának. 
Mindenütt jól díszlik : de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg 
nyirkos földet kíván. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, középvastagok, liegyök felé mind-
mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha szembetíínöleg könyökösek 
bordázatlanok; gyenge korukban elég sűrűn és finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, vérvörösek, aljuknál és árnyas félőkön zöldes-barnák; 
apróbb-nagyobb, hosszas, fehéres pontokkal elég szembetünőleg pontozottak ; 
rendetlen, többnyire azonban rövid levélközfíek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók, de a vesszők hegyénél csaknem lapulók szürkével árnyalt pirosas 
gesztenyeszinűek; elég kiálló bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyeí. Kicsinyek, hosszas és kissé hasaskuposak, hegyesek, piro
sas-barnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; 
hosszas tojásdadok vagy tojásdad kerülékesek; kissé liirtelen elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegyben végződök ; lapos-völgyesek; alig iveitek; gyenge ko
rukban siü'űn és finoman molyhosak ; ért korukban csupaszak, simák, bágyad
tan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken alig észrevehetőleg tompán és 
ritkásan fűrészesek vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök hosszas vagy kö
zéphosszú, rugalmas; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomuak, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön 
levők, laposak, csaknem épszélűek; középhosszú, rugalmas nyelőkről kissé 
lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Elisabeth; Elisabeth de van Mons. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. 11. 197. 

L e r o y , Dictioimaire de potnol. II. 126. 
Mas, Le Verger, II. 105 és mások. 

Észrevétel. Ótt, hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, min
denütt hálásan kifizeti a helyet, melyet számára juttatunk, "\adekem mostoha 
viszonyai közt fája a tartós szárazságot megsínylette. 
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311. Rousselon körtéje. 
(Rousselon.) 

Származása. E jeles körtét Esperen őrnagy nyerte magról. Malinesban, 
(Belgium). Az anyat'a csak 1846-ban, Esperen halála után termett először. 
Berckmans, belga gyüinölcsész irta le először és keresztelte el az „Annales 
de Flore et de Pomone" folyóirat szerkesztője, Rousselon nevéről. Meglelie-
tösen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a 
Simon-Louis testvérek liires faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon és kedvezőbb viszonyok 
közt februárig is eltart. 

Minősége. 1. rendű; néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban tojásdad vagy hasas csiga-

alaku; kissé szabálytalanul boltozott és ritkán síkfölületű. Zöme a középtáj
nál alább, a kelyhes vég felé esik, lionnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körül széles, laposas és többnyire hullámos karimában 
végződik; szái'a felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással vagy 
annélkül is fogyva, inkább vagy kevésbbé tompakupos véget alkot. S z á r a 
rövides vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, bunkósan, végződő, 
végig barnamázos ; a gyümölcs csúcsán, húsos emelkedések közül kiálló vagy 
húsos dudor mellől kissé ferdén kiemelkedő. K e l y h e nyilt; rendetlenül 
fölálló, törékenyhegyü, sárgásbarna, szarunemű osztványaival szűk és elég 
mély üregben ülő, melynek fahéjszinű rozsdával bevont falain néhány lapos 
barázda a gyümölcs talpát gerezdekre osztja és e gerezdek elenyészöleg a 
gyümölcs derekára is föl vonulnak s annak kerekdedségét gyakra,n megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag, elég sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fény
lő; elejénte világos vagy sárgás-zöld; értével világos czitromsárga; napos 
oldalán néha narancspirossal színezett. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, 
barnás, de később fahéjszínre változó pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. 
Rozsda többnyire csak kelyhes és száras végén szokott mutatkozni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom vagy félflnom, tömöttes ol
vadó vagy félszerint olvadó; magtokja körűi kissé köves-szemcsés; leve bő 
vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes fűszeres-
ízü. Magtokja kissé nyílttengelyű; tömlőcskéíben hosszas, hegyes, barna, ép, 
néha pedig csak idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és elég edzett; korán és igen 
bőven termő; fölfelé álló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő, merev 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de 
kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint 
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birs-alanyon. Nagy fát nem nevel; niiért is inkább való gúla- vagy orsóalaku 
fának, mintsem szálasfának. Kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem leg
jobban. Vidékem mostoha viszonyai közt a tartós szárazságot mindig meg
sínylette, (gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak^ középvastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek; csaknem bor-
dázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
zöldessárgák; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szembe-
tűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, kissé hegyesek, szürké
vel tarkázott világosbarnák; elég kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy csak középnagyok, tojásdadkuposak, alig 
hegyesek, világos gesztenyeszinűek. 

Levelei. Kicsinyek; elég vastag és keményszövetüek; kerülékesek; itt-
ott visszás tojásdadok vagyis nyelők felé keskenyebbek, mint hegyök felé; 
többnyíre rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy igen lapos völgye
sek, itt-ott szelíden hullámosak; nem iveitek; gyenge korukban alsó lapju
kon finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, 
homályos fűzöldek; széleiken előrehajló, apró, éles fogakkal elég szabályo
san fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, középvastag, hajlé
kony; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái íbuálidomuak, nem tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak; 
liosszu vagy csak hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. J a h n , lllustr. Ilandb. der Obstk. V. 535. 

L e r o y , Did. de poniol. II. 601. 
Mas, Pomol. géiiérále. I. 131. stb. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés haszonnal járna te
nyésztése: de kellőleg nyirkos talajban, hiszem hogy bárhol is képes lesz 
hálásan kifizetni a helyet, melyet számára juttatunk. 
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312 Barny körtéje. 
(Loriol de Barny.) 

Származása. E kitűnő körtét Leroy nyerte magról, Angersben s egyik 
veje nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Mint újdonság, mely 
csak 1862-ben lépett a világba, kevéssé van még elterjedve. Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam a Simon-Lonis testvérek liires gyümölcstelepéről, Plaiiti-
éresból. Néhányszor termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. közepe táján; hűvösebb tájakon sept. elejéig is 
eltart. 

Minősége. T. rendű vagy csaknem kitűnőleg 1. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Aial(ja. Hosszas csigaalaku vagy csigás körtealakn; egyik oldalán több

nyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon és rendszerint szeliden 
buczkos és hovadásosfölflletü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé majd szeliden, majd hirtelen gömbölyödik s kelyhe 
körűi többnyire ferdén álló karimában végződik, melyen azonban többnyire 
jól megállhat; szára felé pedig elejénte szeliden aztán mhidinkább s az egyik 
oldalán behajlással is fogyva, ferdén hajló inkább vagy kevésbbé hosszas, 
tompakupos véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, vastag, fás, két 
végén bunkós, nagyrészt világos barnamázos; a gyümölcs csúcsából, csaknem 
annak folytatásaként kiemelkedci vagy húsos dudor mellé kissé oldalt helye
zett. K e l y h e nyilt; fölálló, rövid, hegyes, csatornás, szarunemű osztványa-
ival elég szűk és nem mély üregben űlö, melynek falain lai)os ránczok hú
zódnak a karimára, a hol hullámos emelkedéseket alkotnak s aztán lapos bor
dák alakjában a gyümölcs derekára is fölnyomulnak s ennek kerekdedségét 
kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga 
és néha igénytelen pírossal színezett. Pontozata elég sűrű; igen apró, zölddel 
szegett barnás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Eozsda csak kehelyűre-
gében, de egyebbűtt csak elvétve fordul elő. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, olvadó, 
magtokja körül is csak alig észrevehetöleg köves-szemcsés; leve bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresiztí. 
Magtokja kissé nyilttengelyü; tömlöcskéiben tojásdad, hegyes, feketés, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; nem korán, de aztán 
elég bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben elálló ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás, szellős, gulaalaku koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálasfának is, 
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gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de bőven és rendesen csak kellőleg nyir
kos talajban képes teremni. Gyümölcsei jól állják helyüket a ián. 

Vesszei. Nem számosak, középliosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, liegyök felé kissé elvékonyodók ; nem eléggé egyenesek; könyökösek; 
l)ordázatlanok; gyenge korukban sfírfín és finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, szürkéssárgák; jókora nagy, kerek, fakó pontokkal ritkásan, de 
elég szembetünőleg pontozottak; i-endetlen többnyire azonban elég rövid le-
vélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől jól 
elállók, szürkével tarkázott világosbarnák; elég kiemelkedő, bordázatlan ta
lapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, szürkével árnyalt 
világosbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vastag és keményszövetüek; to
jásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, hosszas vagy rö
vidke, éles hegyben végződök; inkább vagy kevésbbé völgyesek; csaknem 
vízirányosan elállók; gyenge korukban molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek ; széleiken igen tompa fogakkal nem 
mélyen és nem szabályosan ffírészesek. Levélnyelük hosszas, vagy közép
hosszú, középvastag, elég merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
fonál- vagy áridorauak, szétállók, a nyél tövétől fölebb a nyélre helyezettek, 
kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei szép tojásdadok, völgyesek, íi-
nonian és elég szabályosan fürészesek; rézsunt fölfelé álló nyelőkről leko
nyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de Pomol. II. 351. 

]\r a s, Pomol. génémle, ÍM. A'i. Mások tudtommal még nem irták le. 
Észrevétel. Nálam csak kedvező évjárással terem: de kellőleg nyirkos 

talajban mindenütt képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet a kertben 
elfoglal. 
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313. Barny-né körtéje. 
(Madame Loriol de Barny.) 

Származása. E jeles körtét a Vilmos körte magvárói nyerték a Leroy 
hires faiskolájában, Angersban. A magról kelt csemete 1866-ban termett elö-
szih'. Leroy ifjabbik lányáról, Barny-néról lön elkeresztelve. Napjainkban még 
folyvást az újdonságok közé tartozik. Ojtóvesszejét csak az idén (1886) kap
tam meg idősb Bodor Pál bátyámtól, Kolosvárról. Minthogy említett bá
tyám e fajról leírásra alkalmas gyümölcspéldányokat is küldött s a faj nö
vényzetére vonatkozó, minden adatot rendelkezésemre bocsátani szíveskedett; 
már is azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a fajt körülményes leírásban 
itt is bemutathatom. 

Érésideje. Nálunk oct. nov.; hűvösebb tájakon dec. elejéig is eltart. 
Minősége. I. rendű és néha kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Tojásdad vagy csaknem hengeres; rendszerint szabálytalanul bol

tozott, buczkos és hovadásosfelületű; egyik oldalán rendszerint liízottabb, 
mint a másikon. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül 
inkább vagy kevésbbé széles, ferdén álló, laposas karimában végződik; szára 
felé pedig szelíden fogyva s néha némi behajlást is alkotva vastag, tompa 
végben enyészik el. S z á r a rövid, vastag vagy igen vastag, húsos és bun
kós, barnássárga mázzal végig befuttatott; a gyümölcs sarkán inkább vagy 
kevésbbé tágas mélyedésbe helyezett, melynek karimája az egyik oldalon jó
val fölebb emelkedik, mint a másikon és a szárat rendszeiint ferdére nyomja. 
K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló vagy összehajló szürkés
barna, szarunemü osztványaival rendetlenül kikanyarított elég szűk és rit
kán mély üregben ülő, melynek falain a karimára s onnan tovább a gyümölcs 
derekára is, szabálytalan bordás emelkedések nyújtóznak ki, a melyek a 
gyümölcs derekának kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de kemény, elég sima, gyöngédtapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán csak
nem aranysárga s néha némi gyöngéd pirossal belehelt. Pontozata elég sűrű; 
jókora nagy, zöldes vagy fahéjszinü pettyekből álló, szembetűnő. Rozsdaalak-
zatok többször mutatkoznak rajta, kivált pedig a gyümölcs kelyhes és szá
ras végén, a hol finom, vörhenyes máz gyanánt szoktak elterülni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja kö
rül is alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bö vagy igen bő, igen czuk-
ros, finom, de némely évjáráskor hnzós-savanynyal emelt, igen kellemes, élén
ken fűszeresízü. Magtokja zárttengelyü; szűk tömlöcskéiben többnyire idét
len magvakat rejtő. 
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Fája. Elég erőteljes és edzett; korán és bőven termő; inkább vagy 
kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól bernUázkodnak, ritkás, szellős, gulaalakn koronát alkotó. Díszlik 
birsen is, vadonczon is; alkalmas gulaíának inkább, mintsem szálasfának. 
Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven és rendesen teremhessen, kellőleg nyir
kos földet kíván. Gyümölcsei nagyságuk mellett is elég jól állják lielyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók és hegyöknél többnj'ire bnnkósan végződök; elég 
egyenesek, noha kissé könyökösek; hegyök felé szelíden bordázottak; gyenge 
korukban, hegyök felé elég sűrűn molyhosak; ért korukban csupaszak, piro
sas barnák; apróbb-nagyobb, többnyire hosszas, fehéi'es pontokkal elég sűrűn 
és elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen többnyire azonban elég rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével sűrűn tarkázott gesztenyeszinüek; 
elég kiemelkedő szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, szürkével és sö
tétbarnával tarkázott vörhenyesbarnák. 

Levelei. Kicsinyek; vastag és igen keményszövetűek; hosszas tojásda
dok vagy kerülékesek; csaknem szabályosan elkeskenyedö, hosszas éles hegy
ben végződök; völgyesek; kissé íveltek; gyenge korukban alsó lapjukon fi
noman és ritkásan molyhosak; ért korakban csupaszak, simák, elég fénye
sek, világos zöldek; széleiken előrehajló, ritkás, tompa fogakkal szabályta
lanul fűrészesek. Levélnyelök rövides, középvastag, elég merev, nyár végén piros
sal kissé színezett ;rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy vékony fonál-
idomnak, fölfelé állók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyíre nagyob
bak, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem laposak, kissé hullámo
sak ; hosszas, rugalmas nyelőkről ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r o y , Dia. de pomol. 11. 381. Mások tudtommal inég nem 

írták je. 
Észrevétel. Mennyire válik be alföldi viszonyaink közé? azt csak ké

sőbbi tapasztalat fogja megmondani. Kolosvárt, éjszaknak néző, kötött-ta
lajú lejtőkön vígan tenyészik és bőven is terem. Kellőleg nj'irkos talajban, 
hiszem, hogy mindenütt képes lesz kifizetni a helyet, melyet számára jut
tatunk. 
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314. Samoyeau vajoncza (olv, Szamoajó). 
(Beurré Samoyoau: Saiaoyeau's Butterbirn.) 

Származása. E jeles körtét Leroy nyerte magról, Angersban. Anyafája 
1863-l)an mntatta be nála első gyümölcseit. Nevét viseli e faj Leroy egyik 
nagybátyjának. Napjainkban már meglehetősen el van terjedve mindenfelé. 
Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végén sept. elején; hűvösebb tájakon novem
berig is eltart. 

Minősége. T. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval kisebb is. 
Alalcja. Kissé változó; többnyire azonban hasascsigaalaku vagy csigás-

körtealakn; elég szabályosan boltozott sikfölületű; egyik oldalán gyakran hí-
zottabb, mint a másikon. Zöme középtájra vagy kissé alább, kelyhes vége 
felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s 
kelyhe körül többnyire elég szűk, de laposas kaiimában végződik; szára felé 
pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva és néha behajlást is alkotva 
rövid, tompakupos véget alkot. S z á r a rö^ddes vagy középhosszú, elég vas
tag vagy középvastag, fás, tövénél húsos, hegyénél bunkós, nagyrészt fényes 
barnamázos; többnyire a gyümölcs folytatásaként a csúcsból ferdén kiemel
kedő. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, rövid, keskeny 
osztványaival csaknem a fölszinre helyezett vagy csekélyke üregben ülő, 
melynek szelíden ránczos falait finom rozsdamáz szokta eltakarni. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte 
sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga és 
néha némi halavány-vörlienyessel belehelt. Pontozata sűrű; apró fahéjszinű 
pettyekből álló, alig szembetűnő. Rozsdaalakzatok finom, fahéjszinü foltok
ban nemcsak kelyhe körül, de fölületén egyebütt is mutatkoznak; néha feke
tés ragyaszeplők is jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó; 
magtokja körül is csak kissé köves-szemcsés; leve elég bő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízü. Magtokja csaknem zárt-
tengelyü ; tömlöcskéiben zöinöktojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és bőven termő; 
fölálló vagy rézsunt fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól berulrázkodnak, elég lombos, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik 
birsen is, Vadonczon is; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Mindenütt 
jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és gazdagon. 
Gyümölcsei elég jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, középliosszak, elég vastagok vagy csak kö
zépvastagok, liegyök felé is csak alig vékonyodók; egyenesek, alig könyö-
kösek, finoman bordázottak; gyenge korukban finoman molyíiosak; ért ko
rukban csupaszak, sötétvörössel árnyalt barnák; apró, kerek, fehér pontok
kal sűrűn és szembetünöleg pontozottak; többnyire hosszas levélközüek. 

Rügyei. Aprók, kúposak, hegyesek, csaknem lapulok, szürkével tarkázott 
sötétbarnák ; alig kiálló, hosszanbordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, elég hegyesek, szürkével 
tarkázott pirosas gesztenyeszinfíek. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; kerülékesek 
vagy visszás tojásdadok, azaz nyelők felé keskenyebbek, mint hegyök felé; 
hirtelen elkeskenyedö, többnyire rövidke, éles hegyben végződök; völgyesek 
vagy csatornásak ; kissé íveltek; gyenge korukban sűrűn és finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, homályos fűzöl
dek ; széleiken tompa fogakkal ritkásan és szabálytalanul fogazottak vagy 
csaknem épszélűek. Levélnyelök hosszas, elég vastag, merev; rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, a nyél tövétől főlebb, a nyélre he
lyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei rendszerint nagyobbak, 
szélesebbek, mint a vesszőkön levők, tojásdadok, csaknem laposak; hosszú, 
rugalmas nyelőkről mereven, de kissé ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. I. 428. 

Mas, Pomol. générnie, IV. 129. 
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Ohstk. pótfüzete 87-ik lapján. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt ritkán és keveset terem. 
Nagyobb folyóvizeink mellékének iszaplerakodásból álló talajában vagy ha
zánk magasabban fekvő tájékain tegyünk vele kiséi'letet! Megérdemli; mert 
gyümölcse jó s fája mindenütt egészséges. 
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315. Sibour érsek. 
(Monseigneur Sibour ; Erzbischof Sibour.) 

Származása. E jeles körtét Gregoire nyerte a Chaumonteli vadoncz mag
várói, 1855-ben, Jodoigneban (Belgium); és az akkortájban, 1857-ben, egy Ver-
ger nevfí, átkozott pap gyilka által a templomban kimúlt párisi érsek, Sibour 
nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban meglehetősen el van 
már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Veress Ferencz, 
fényképésztől, Kolosvárról, a kinek a fajt maga, Grégoire küldötte meg. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepétől, oct. elejéig; hűvösebb tájakon nov. 
elejéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Tojásdad vagy csigás körtealaku; inkább vagykevésbbé szabá

lyosan boltozott, liovadásos és buczkosfölületü. Zöme a középtájnál többnyire 
jóval alább, a kelylies vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyö
dik s kelyhe körül elég tali)asan végződik; szára felé pedig elejénte szelíden 
aztán némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas, tompakupos 
véget alkot. S z á r a hosszú, elég vékony, fás, de rugalmas, tövénél kissé hú
sos, hegyénél bunkósan végződő, zöldes, itt-ott pedig barnamázos; a gyümölcs 
csúcsán szűk mélyedéskébe helyezett; néha csaknem a gyümölcs folytatásaként 
húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, rö
vides, sárgásbarna, szarunemü, csatornás osztványaival szabálytalanul kika
nyarított, inkább vagy kevésbbé tágas, de ritkán mély üregben ülő, melynek 
falain a karimára s onnan tovább a gyümölcs derekára is némi lapos bordák 
nyúlnak föl, a melyek aztán a gyümölcs derekának kerekdedségét kissé 
megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraz és néha kissé ér-
destapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével zöldessárga; na
pos oldalán is csak kissé élénkebb sárga és napszegte példányain szennyes 
pirossal belehelt vagy márványzott. Pontozata sürfí; jókora nagy fahéjszinü 
pettyekből álló, szembetűnő. Éozsdaalakzatok sűrűbben vagy ritkábban, majd 
minden gyümölcsön fordulnak elő; néha zölddel szegett barnás ragyaszeplők 
is találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, elég finom, de kevéssé tömött, olvadó ; magtokja 
körűi kissé köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes ftíszeresízü. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyiltten-
gelyű ; tömlőcskéiben többnyire idétlen, néha pedig egy-egy duzzadt tojásdad, 
világosbarna, ép magot rejtő. 
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Fája. Elég: vígnövésfl, eg-észség-es és edzett; nem korán, de aztán igen 
bőven termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló és le
felé is görbülő, nynlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól be-
ruliázkodnak, ritkáslombozatn, magas koronát alkotó. Diszlik vadonczon is, 
birsen is; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva gnlafának is. Minde
nütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak Yagy középvastagok, hegyök 
felé mindinkább elvékonyodók ; ritkán egyenesek, kissé könyökösek ; finoman 
bordázottak; gyenge korukban finoman és litkásan molyhosak; ért korukban 
csnpaszak, pirossal árnyalt sárgásbarnák; apróbb-nagyobb, kissé kiemelkedő, 
kerek, fakó pontokkal elég sürtín és elég szembetűnöleg pontozottak; rendet
len, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szürkével ár
nyalt sötétbarnák ; alig kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkuposak, kissé hegye
sek, egymásra kissé lazán boruló, sötétbarna pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; elég vastag és kemény-. 
szövetnek ; kerülékesek vagy lándsásak; majd szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas, majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben végződök; csak
nem la])osak vagy laposvölgyesek; kissé íveltek; gyenge korukban alsó lap
jukon finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, simák bágyadtan fénylők, 
homályos zöldek; csaknem épszélüek és csak hegyök felé ritkásan és sza
bálytalanul fűrészesek. Levébiyelök középhosszú, vékony, rugalmas ; csaknem 
vízirányosan elálló. Levélpálhái hosszas fonálidomúak, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei változó-nagyságnak, csaknem laposak, kissé hullámosak ; 
fölfelé álló, hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i V 0 r t, Annál, de Poniol. VII. hl. 

L e r 0 y, Dict. de poniol. 11. 432. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. V. 499. és mások. 

Észrevétel. Nálam csak kedvező é\^áráskor terem kielégítőleg. Teremne 
ugyan száraz évjárúskor is: de ilyenkor rendkívül sok itt a kártékony ro
var, melyek a mutatkozó termést majd mindig elpusztítják. Kellőleg nyirkos 
talajban, bárhol is, nyereséges volna tenyésztése. 
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316. Wettereni vajoncz. 
(Beurré de Wetteron; Butterbirn von Wetteren.) 

Származása. E kitűnő körte Belgiumban lépett a világra, 1853-ban. 
Első gyümölcseit Berckmans Lajos kertében mutatta be, a ki wettereni 
gyümölcskertész, Papeleu kérelmére, fönebbi névre keresztelve kezdette el
terjeszteni. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1872-
ben kaptam Oberdiecktől, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon karácsonyig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünöleg T. i-endű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; nélia valamivel nagyobb is. 
Alakja. Kúpos gömbalaku vagy gyömbölyded csigaalaku; szabálytalanul 

boltozott liovadásos és buczkosfölületű; egyik oldalán gyakran liizottabb, mint 
a másikon. Zöme középtájra, néha pedig kissé alább, kelylies vége felé esik, 
honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódík s kelyhe körül elég széles, 
laposas talpban végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindin
kább fogyva, inkább vagy kevésbé rövid, tompakupos véget alkot. S z á r a 
középhosszú, vastag vagy középvastag, fás tövénél húsos, hegyénél bunkós, 
zöldes, itt-ott barnamázos; a gyümölcs csúcsán, majd annak folytatásaként 
húsosán kiemelkedő, majd húsos dudorkáktól körített, lapos mélyedésbe helye
zett. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló, rövides, barna, 
szarunemű osztványaival elég tágas és elég mély üregben ülő, melynek fa
lain és karimáján bordás emelkedések váltakoznak, a melyek gyakran a 
gyümölcs derekára is, szembetünöleg íölvonulnak s annak kerekdedségét 
megzavarják. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, száraztapintatu, elég fényes; 
elejénte élénk zöld; értével homályos zöldessárga; napos oldalán aranj'sárga 
s narancspirossal inkább vagy kevésbbé színezett. Pontozata sürü; többnyíre 
jókora nagy, fahéjszintí vagy vörhenyes pettyekből álló, igen szembetűnő. 
Rozsdaalakzatok itt-ott, majd minden gyümölcsön fordulnak elő: de legin
kább kehelyflregének falain vagy a gyümölcs száras végén szoktak jelenkezní. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olva
dó; magtokja körűi inkább vagy kevésbbé köves-szemcsés; leve bő, igen 
czukros, csaknem minden savany nélkül, igen kellemes, gyöngéden illatos és 
fűszeresízű. Magtokja nyílttengelyü; tömlőcskéiben hasastojásdad, sárgásbarna, 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Csaknem bujanövésü, egészséges, igen edzett; elég korán, de csak 
mérsékelten termő; rendetlenül föl és szétálló, merev ágaival, melyek gyakran 
és jelemzőleg, éles tüsökben végződő gyümölcspeczkekkel elég jól beruház
kodnak, ritkáslombozatu, szabálytalan alakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
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vadonczon is. Védett lielyen alkalmas szálasfáuak is; de legalkalmasabb lé-
czezet melletti müvelésre. Mindenütt jól díszlik; de, hogy rendesen és kielé-
gitöleg teremhessen, kellőleg nyirkos földet és védett helyet kivan; mert 
gyümölcseit az erösebb szelek könnyen letizedelik. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy közé[)vastagok, liegyök felé kissé elvékonyodók; ritkán egyenesek, igen 
könyökösek; bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, homályos vérvörösek, ániyas félőkön zöldesbarnák; jókora 
nagy, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és szem-
betünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpu rövidkuposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szürkével tarkázott sötétbai-nák; elég kiemelkedő, bordázatlan tala
pon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hasaskuposak, tompahegyüek, szürkével 
tai-kázott gesztenyeszinüek. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; elég vastag éskeményszövetüek; 
hosszas tojásdadok vagy csaknem kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hir
telen elkeskenyedő hosszas, éles hegyben végződök; lapos-völgyesek; íveltek 
és lietryökkel hátra és félre is görbülök; nyelőkről lefelé konyulok; gyenge 
korukban finoman molyhosak; éit korukban csupaszak, elég simák, elég fé
nyesek, élénkzöldek; széleiken nem fogazottak, hanem épszélűek. Levélnye-
lök rövides, elég vastag és merev; rézsunt és többnyire hanyatt görbülten 
fölfelé álló. Levélpálliái áridomuak vagy keskenylándsásak, kevéssé tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak és szélesebbek, mint a vesszőkön 
levők, gyakran szívalakuak, rendetlenül hullámosak, lapos völgyesek; rézsunt 
szétálló liosszas. rugalmas nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Benrré Wetteren; Wetterener Pomeranzenbirn. 
Leírói. B i V 0 r t, Armal. de pomol. I. 59. 

L e r 0 y, Did. de pomol. I. 439. 
Mas, Le Verger, 1. 167. 
J a h n , Illnstr. Handb. der Obstk. V. 361. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, védett vá
rosi kertekben, léczezet mellett nn'ívelve, járna haszonnal tenyésztése. Ha
zánk hegyes vidékein, finom gyümölcsei végette egyetlen egy uri kertből sem 
volna szabad hiányoznia. 
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317. Vérbélü körte. 
Származása. Bizonytalan. Gyümölcs-leirásokat tartalmazó, német és 

franczia könyveimben többféle Vérbélű körte fordul elő: de a fönebbi egyik
hez sem hasonlít. Nem rég elhalt, P. Dániel Lörincz, barátom, kitől e fajt 
1877-ben Gogánj'-Váraljáról kaptam, azt irja ugyanazon évi július 1-röl kelt 
levelében, hogy ö e fajt ojtóvesszökben a Szent Antalról elnevezett szerzé
sektől kapta, a kik azt állítólag, velenczei főzárdájukból hozták Erdélybe. 
Olaszoszországból származik-e tehát e gyümölcs ? vagy tán oda is tőlünk ke
rült? bajos volna elhatározni, mert e faj nemcsak Erdélyben, de Magyar
országban is, többhelyt van már elterjedve. 

Érésideje. Július végén aug. elején. 
Minősége. III. rendű csemege-; de jó piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
Alakja. Gömbölyded, néha tojásdad csigaalaku; szabályosan boltozott 

sikfölületű. Zöme középtájra vagy csak kissé alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödik s kelyhe körül szűk, de laposas 
karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindmindin-
kább és csaknem behajlás nélkül fogyva, rövidke tompa csúcsban enyészik 
el. S z á r a iiosszu vagy elég hosszú, középvastag, fás, egyenes, itt-ott kissé 
görcsös, két végén bunkós, hegyénél kissé barnamázos; a gyümölcs csúcsán, 
húsos gyürűzetből vagy húsos emelkedés mellől kiemelkedő. K e l y h e nyilt 
vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, hosszas, haj
lékony, kissé molyhos osztványaival csaknem a fölszinre vagy csekélyke 
üregbe helyezett. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraz és itt-ott szelíden 
érdes tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt zöld; értével sárgás zöld; 
napos oldalán néha igénytelen pirossal márványozott vagy pettyezett. Pon-
tozata sűrű, fahéjszinü vagy csak sötétebb zöld pettyecskékböl álló, elég szem
betűnő. Rozsdaalakzat áttetsző, finom, barnás fátyolszerü foltokban gyakran 
mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa világos vérvörös fehér foltokkal és erekkel kissé tar
kázva, kissé durva-szemcsés, tömött és roppanós; magtokja körül is csak rit
kásan köves-szemcsés; leve elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, elég 
kellemes, bái-ha kevéssé fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; belső falazatu
kon élénk vérpiros tömlöcskéiben jókora nagy, rövidhegyű, tojásdad, sötét
barna, ép, gyakran pedig csak idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vigan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; korán és bőven termő; elég éles szögekben fölfelé tö
rekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
süríilombos, gömbalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs 
alanyon. Alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindé-
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nütt jól díszlik: de csak kellőleg nj'irkos talajban terein rendesen és bőven. 
Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, igen vastagok, he-
gyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig könyökösek; 
finoman bordázottak; gyenge korukban sűrűn és finoman molyliosak; ért ko
rukban csupaszak, pirossal árnyalt sötétbarnák; jókora nagy, kerek, fehéres 
l)ontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban rövid levélkezűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadkuposak, alig hegyesek, a 
vesszőtől kissé elállók, szűrkével árnyalt pirosasbarnák; majd alig, majd 
eléggé kiemelkedő, szelíden bordázott szűk talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, alig hegyesek, szürkével 
és vörhenyessel árnyalt világosbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; 
tojásdadok vagy liosszas tojásdadok; majd szabályosan majd kissé hirtelen 
elkeskenyedő, hosszas vagy csak rövidke, éles hegyben végződök; völgyesek 
vagy csatornásak; alig iveitek; gyenge korukban sűrűn és finoman molyho
sak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, csaknem sötétzöldek; csak
nem teljesen épszélűek. Levélnyelök a vesszők alján elég hosszú, fölebb 
pedig mindmind rövidebb, középvastag, hajlékony; rézsunt fölfelé álló. Levél-
pálhái fejletlenek, hamar elhullók. Virágrűgyet körítő levelei kisebbek, mint 
a vesszőkön levők, tojásdadok vagy keskeny kerűlékesek, laposak vagy la-
posvölgyesek, épszélűek; igen hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről lekonyul
tán széttei'űlők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
[.eirói. 'l^idtommal még nincs leírva sehol. 
Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban, nagy városok mellett, piaczi el-

árusitási'a nyereséges volna tenyésztenünk. Húsának piros színe végett, már 
csak ritkaságánál fogva is, sokan kapvakapnának rajta. 
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318. Nivelles-i vajoncz. 
(Buerró de Nivelles; Butternbim von Nivolles.) 

Származása. E jeles körtét Parnientier Ferencz, nivellesi ügyvéd nyerte 
magról, Belgiumban. A magról kelt s ojtatlannl fölnevelt fa 1840-ben mutatta 
be első gyümölcseit. Mint kitűnő téli körte, mely azonban később Belgium
ban is őszi körtévé lőn, csakhamar elterjedt mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Dr. Lncastól, Éeutlingenböl. Fajfán több ízben termett már nálam is. 
EXiom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. derekától, oct. elejéig; hűvösebb tájakon némely 
példánya tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Többnyire hasas- vagy csigás gömbalaku; majd szabályosan, 

majd kissé szabálytalanul boltozott, szelíden buczkosfölületű; néha egyik 
oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme csaknem 
középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik, melyre azonban jól föl-
állitható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással vagy 
anélkül is fogyva inkább vagy kevésbbé rövid, tompakupos véget alkot. 
S z á r a hosszas, vékony, fás, kissé görbe, tövénél néha húsos, hegyénél 
bunkós, sárgásbarna mázzal csaknem végig befuttatott; a gyümölcs csúcsán, 
szűk üregesébe helyezett, melynek párkánya szelíden hullámos és rendszerint 
kissé ferdén álló. K e l y h e félig nyilt; fölálló, de hegyükkel hátrahajló, tö-
rékenyhegyű, szarunemű osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, de rit
kán mély üregben ülő, melynek falain és karimáján lapos bordák és baráz
dák váltakoznak s ezek néha a gyümölcs derekára is fölhuzódnak anélkül, 
hogy annak kerekdedségét észrevehetőleg megzavarnák. 

Színe. Bőre finom, vékony, sírna, száraztapintatu, bágyadtan fénylő ; 
elejénte sápad zöld; értével élénk czitromsárga; napos oldalán szelíd kar-
minpirossal mosott vagy csak belehelt és e színezet gyakran, szelíd árnya
latban, a gyümölcs árnyas oldalára is áthúzódik. Pontozata sűrű; apró, fa-
héjszinű pettyecskékböl álló, alig szembetűnő. Eozsda csak szára és kelyhe 
körűi, de elvétve egyebütt is találkozik felületén. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, csaknem áttetsző, nem tömött, olvadó; 
magtokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen bő; 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze
resízű. Magtokja nyilttengelyű; tömlőcskéiben széles tojásdad, barna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Nálam mérsékelt- vagy csaknem lassúnövésű, de egészséges és 
edzett; elég korán, igen bőven és gyakran csomósán is termő; nyilt szögek-
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ben fölfelé vagy szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkod-
nak, elég lombos, de szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, 
mint birs-alanyon; alkalmas gulafának és törpe fáknak is, mert nagy fát nem 
nevel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik: de itt csak ked
vező évjárással képes teremni. Kellőleg nyirkos, termékeny földre van szük
sége. Gj'ümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
liegyök felé mindinkább elvékonyodók ; elég egyenesek, noha könyökösek; 
bordázatlanok; gyenge korukban, hegyök felé elég sűrűn és finoman moly
hosak; ért koi'ukban csupaszak, olajszin-zoldesbarnák; jókora nagy, több
nyire hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu hasaskuposak, alig hegyesek, a vesz-
szőtöl kissé elállók, szürkével sűrűn tarkázott barnák ; eĥ g duzzadt, bordá-
zatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok vagy csaknem gömbölydedek, 
rövid, tompahegyűek, szürkével kissé tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; a vesszők al
ján széles tojásdadok vagy csaknem szívalakuak; a vesszők hegye felé pedig 
hosszas tojásdadok; majd rövidke, majd pedig lassudan elkeskenyedö, liosz-
szas, éles hegyben végződök; laposak vagy íaposvölgyesek ; íveltek és hul
lámosak ; gyenge korukban alsó lapjukon és széleiken kissé molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, elég fényesek, vihlgos zöldek; széleiken előre 
hajló, tompa fogakkal nem sűrűn és nem szabályosan fűrészesek. Levélnye-
lök rövides vagy középhosszú, elég vastag és merev; inkább vagy kevésbbé 
nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpáliiái elég hosszak, áridomuak, vagy kes-
kenylándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei tojásdadok vagy 
kerülékesek, csaknem laposak, kissé hullámosak; rövides, vékony, rugalmas 
nyelőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Bivor t , Annál, de pomol. VI. 53. 

Leroy, Dict. de pomol. I. 404. 
Mas, Le Verger, I. 2.3-ik sz. alatt. 
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. pótfüzete 147. lapján 

és többen mások is. 
Észrevétel Nagyobb folyóvizeink mellékére és hazánk emelkedettebb 

tájékaira, különösen pedig olyan helyekre való, a hol a föld nyáron át is kel
lőleg nyirkos maradhat. Száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban kevés 
haszonnal járna tenyésztése. 
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319. Nővérek körtéje. 
(Poire des deux-soeurs; die Sohwesterbirn.) 

Származása. E jeles körte a Knop-növérek kertében kelt magról Mali-
nes-ban, (Belgium). Esperen őrnagy, a ki a fajt megízlelte s kitűnőnek ta
lálta, fönebbi nevet adva neki kezdette elterjeszteni. Napjainkban meglelie-
tösen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Eperjesről, 
Beör Kálmán barátomtól, kihez e faj Éeutlingenböl került. Több ízben termett 
már nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. második felében; hűvösebb tájakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. 11. rendű cseraegegj'ümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Hosszas tojásdad vagy tojásdadkupos; néha hosszas, karcsú, 

körtealaku vagy csaknem kobakalaku; majd szabályosan, majd kissé szabály
talanul boltozott, szelíden buczkos és hovadásos fölületü; egyik oldalán több
nyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál jóval 
alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé az egyik oldalon szelíden, 
a másikon hirtelen gömbölyödik s kelyhe körül többnyíre ferdén álló, szűk 
karimában végzcidik; szára felé pedig az egyik oldalon szelíden és behajlás 
nélkül, a másikon behajlással is fogyva, hosszas és gyakran ferdére hajlott, 
tompakupos véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, középvastag, fás, 
többnyire mindkét végén bunkós, barnamázos; a gyümölcs sarkán, szűk mé
lyedéskébe mintegy erőszakosan benyomott vagy a fölszinre húsos emelkedés 
mellé kissé oldalt helyezett. K e l y h e nyílt; fölálló, rövides, szürkésbarna, 
szarunemü osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek karinulja 
többnjdre szelíden hullámos. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; ele-
jénte világos zöld; értével czitromsárga itt-ott zöldes foltokkal; napos olda
lán élénkebb sárga és gyakran némi gyöngéd pírossal belehelt. Pontozata 
elég sűrű; zölddel szegett, apró, barnás pettyecskékből álló ; néha alig, néha 
pedig elég szembetűnő. Finom rozsdaalakzatok fölületén ritkán, de szára és 
kelyhe körül gyakrabban szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehéi', félflnom, tömöttes, 
félszerint olvadó; magtokja körül sem köves-szemcsés; leve elegendő, igen 
czukros, némi gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, noha kevéssé fűszeresízü. 
Magtokja zárttengelyű; szűk tömlőcskéíben tojásdad, hegyes, sötétbarna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett, noha több éves fájának 
kérge utálatos, barnás vagy feketés pörsögésekkel teljesen el van is borítva; 
korán és bőven termő; fölálló vagy nyílt szögekben szétálló ágaival, melyek 
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gyümölcsöző szervekkel kellőleg- beniliázkodnak, elég lombos, de szellős, gn-
laalaku koronát alkotó. Vadonczoii inkább díszlik, mint birs-alanyon; alkal
mas gnlafának és léczezet melletti művelésre inkább, mintsem szálasíanak. 
Kellőleg nyirkos talajban diszlik csak és terem legjobban. Gyümölcseit az 
erősebb szelek le szokták tizedelni. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középliosszak, elég vastagok, he-
gyök felé kissé elvékonyodók, de hegyöknél többnyire kissé bunkósan vég
ződök; egyenesek, alig könyökösek, finoman, boi'dázottak; gyenge kornkban fi
noman molyhosak; ért korukban csupaszak, szürkés olajszíu barnák, napos 
felükön itt-ott pii'ossal kissé árnyaltak; jókora nagy, kerek, fakó pontokkal 
sűrűn és elég szembetünőleg pontozottak; többnyire rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, tojásdadok, kissé hegyesek, a vesszőtől kissé el
állók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; jól kiduzzadt, két szélén és kö
zepén finoman bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök, liasaskiiposak, rövidhegyüek, szürké
vel tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Elég nagyok, <i,e a vesszők hegye felé csaknem kicsinyek; vas
tag és keményszövetűek; tojásdadok vagy széles tojásdadok; majd rövidke, 
majd elég hosszas, rendszerint félre görbülő, éles hegyben végződök; lapo
sak vagy lapos völgy esek, de széleiken kissé lefelé hajlók és szelíden hullá
mosak; inkább vagy kevésbbé iveitek; csupaszak, elég simák, fényesek; szé
leiken igen tonipahegyü fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök hosszú, vagy hosszas, elég vékony, rugalmas; majd rézsunt föl
felé, majd csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fonálidomuak, nem tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei rövid és elég keskenykerülékesek, laposak, 
szelíden hullámosak; szétálló igen hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről csak
nem vizú'ányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Deux-8oeurs; Poire des Soeurs. 
Leírói. B i V 0 r t, Afitial. de poinol. V. 27. 

L e r 0 y, Dkt. de pomol. lí. 22. 
Mas , Le Verger, 114. szám alatt. 
J a h n , lllustr. Handbuch der Obstk. V. 119. és mások. 

Észrevétel. Olyan helyekre való, hol a gyümölcs az erősebb szelek el
len ótalomban részesül és a hol a fa száraz évjáráskor is nyirkos földet ta
lálhat gyökereivel. Sík vidéken, könnyen kiszáradó laza talajban kevés ha
szonnal járna tenyésztése. 
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320. Defays esperese. 
(Doyenné Defays; Defays's Dechantsbirne.) 

Származása. E kitttuö körtét Defays Ferencz, bii'tokos nyerte magról 
Saint-Laiul-baii, Angers mellett 1837-ben és saját neve alatt kezdette elter
jeszteni. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1870-ben 
kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Több izben termett már nálam is. Fajam 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepétől, sept. végéig; hűvösebb tájakon nov. 
végéig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; törpe fákon gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó-; többnjáre azonban liasas tojásdad vagy knpos tojásalaku; 

többnyire szabálytalanul boltozott, liovadásos és buczkosföliüetű; egyik oldalán 
gyakran liízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra vagy kissé alább, kelyhes 
vége felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s kelyhe körül elég 
talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással 
vagy a nélkül is fogyva, rövid, vastag, csonka kúpos végett alkot. S z á r a 
rövides vagy középliosszu, elég vastag vagy középvastag, fás, tövénél gyakran 
húsos, hegyénél bunkósan végződő, szürkésbarna mázzal végig bevont; a 
gyümölcs csúcsán, inkább vagy kevésbbé szűk és ritkán mély üregbe helyezett, 
melynek finoman és szakadozottan rozsdamázos falain és karimáján egyenet
len, lapos emelkedések is szoktak mutatkozni. K e l y h e nyílt; csillagalaku-
lag szétterülő, lapos, hegyes, hajlékony és nem szarunemű osztványaival 
inkább vagy kevésbbé tágas és elég mély üregben ülő, melynek aljáról lapos 
ránczok nyúlnak a karimára és ott hullámos emelkedéseket alkotnak, aztán 
pedig elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s ennek gömbölyded-
ségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, elég sima, száraztapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével czítromsárga; napos oldalán 
kissé élénkebb sárga és néha némi gyöngéd sárgáspirossal is színezett. Pon-
tozata elég sűrű; apró, fahéjszínű pettyecskék alakjában jelenkezö, nem 
szembetűnő. Egyes rozsdaszilánkok vagy karczolatok többnyire csak ott 
fordulnak elő felületén, a hol a bőr, fejlődés közben sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó; 
magtokja körül is alig észrevehetőleg vagy éppen nem köves-szemcsés; leve 
bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos, 
füszeresízű. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyü; tömlöcskéíben kevés, 
tojásdad, hegyes, feketés, ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékelt- vagy csaknem lassunövésű, de egészséges és elég edzett; 
elég korán és bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő, de később rendet-

7* 
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lenül szétálló ágaival, melj'ek gj'ümölcsözö szervekkel jól bei-uliázkodnak, elég 
lombos, szabálytalanalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint 
birs-alanyon; szálas fának sugárnövésii csemeték koronájába ojtandó; szárnyas 
fának, léczezet melletti művelésre legalkalmasabb. Kellőleg nyirkos talajban 
díszlik csak és terem rendesen. C-ryümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek; 
finoman bordázottak; gyenge korukban sürün és finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, szürkével árnyalt zöldesbarnák, hegyök felé, napos felükön 
pirossal kissé árnyaltak; jókora nagy, kerek, itt-ott hosszas, fakó pontokkal 
sürün és elég szembetfinöleg pontozottak; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, zömök hasaskuposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; kissé vagy csak alig kiemel
kedő, finoman bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok, alig hegyesek, szürkével 
kissé árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; kissé hosszas 
tojásdadok vagy rövidkei'ülékesek; inkább vagy kevésbbé hirtelen elkeskenyedö, 
lefelé és féli'e is görbülő, rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy 
laposvölgyesek; inkább \agy kevésbbé íveltek; gyenge korukban alsó lapjukon 
és szélelken kissé molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylök, élénk fűzöldek; széleiken előre hajló, igen •d\)ró fogakkal finoman 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, vékony vagy középvastag, rugalmas; rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változó nagyságúak és alaknak, kerekdedek vagy hosszas kerü-
lékesek, laposak, kissé hullámosak; szétálló, hosszas, i'ugalmas nyelőkről kissé 
lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Defays. 
Leírói. J a h n , llbistr. Handb. der Obstk. V. 451. 

L e r 0 y, Dict. de fontol. II. 62. 
M a s , Le Verger, III. 35. szám alatt, és sokan mások is. 

Észrevétel. Ott, hol a föld szái'az évjáráskor is kellőleg nyirkos maradhat, 
mindenütt hálásan ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Olyan 
mostoha viszonyok közt azonban, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszon
nal járna tenyésztése. 
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321. Hardenpont nyári kolmárja. 
(Colmar d'étó; Hardenpont's frühe Colmar.) 

Származása. E jeles körtét Hardenpont nyerte magról. Diel, a ki körül
ményes leírásban először ismertette meg, Van Monstól kapta e fajt. Napjaink
ban a í'rancziák egyszerűen csak Nyári kolmárnak (-= Colmar d'été) nevezik. 
Mas Alfonz határozottan, Leroy pedig valószinüleg a fönebbit irta le ez 
ntóbbi, egyszerű név alatt. Leroytól, illetőleg pedig az ö örököseitől. Colmar 
d'été név alatt, valóban a fönebbit kaptam meg 1879-ben, mely nálam a fajfán 
termett is már és határozottan különbözőnek mutatkozott a valódi Nyári 
kolmártól, melyet Van Mons nyert magról és a melyet Oberdiecktól kaptam 
meg s, e íielyt, 291. szám alatt szintén bemutatok. 

Érésideje. Nálam aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. végéig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű; néha csak 11. rendű csemegegytimölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Majd gömbölyded, majd tojásdad-csigaalaku; többnyire szabályo

san boltozott sikfölűletű. Zöme középtájra vagy kissé alább, kelyhes vége 
felé esik, honnét kelylie felé szelíden fogyva boltozódik s kelyhe körül szűk, 
de laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi 
behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, tompakupos végben 
enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhosszú, középvastag, fás, bunkósan 
végződő, fényes, vörhenyes mázzal nagyrészt befuttatott; a gyümölcs csúcsán 
szűk üregesébe, húsos emelkedéskék közé, néha pedig csaknem a fölszinre 
helyezett. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; többnyire rendetlenül fölálló, 
keskeny, hegyes, szarunemü osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és 
ritkán mély üregben ülő, melynek falain lapos ránczok nyúlnak föl a karimára 
és ott szelíden hullámos emelkedéseket alkotnak, hanem aztán a gyümölcs 
derekára, észrevehetöleg, nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte élénk világos-zöld; értével czitrom sárga; napos oldalán is 
csak kissé élénkebb sárga többnyire nűnden pirosság nélkül. Pontozata sűrű; 
egyenlően elszórt igen apró, barnás vagy fahéjszinű pettyecskékböl álló, elég 
szembetűnő. Rozsda-alakzatok néha sűrűbben is, néha csak ott mutatkoznak 
rajta, a hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom vagy elég finom, 
tömöttes, olvadó, néha csak félszerint olvadó; magtokja körül finoman köves
szemcsés ; leve bő vagy igen bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, fűszeresizü. Magtokja tölíbnyire zái'ttengelyü; tömlőcskéiben tojás
dad, hegyes, barna vagy feketés, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges 
és edzett; korán és igen bőven termo; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól benűiázkodnak, elég 
lombos, de kellőleg szellős, giilaalaku koronát alkotó. Vadonezon inkább dísz
lik, mint birs-alanyon; alkalmas szálas fának is, giilafának is. Mindenütt jól 
díszlik; de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg njárkos földet 
kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökö-
sek; hegyök felé elég szembetfínőleg bordázottak; gyenge kornkban ritkásan 
és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes vagy sárgás-barnák; 
aiiróbb-nagyobb, kerek vagy tojásdad, fakó pontokkal nem sürfíii és nem 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú 
levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, knposak, i-övidhegyüek, a vesszőkkel párhuzamosan 
fölfelé állók vagy csaknem lapulók, szürkével és sötét barnával tai'kázott 
pirosasbarnák; elég kiemelkedő, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadkuposak, kissé hegyesek, pirossal 
árnyalt sötét gesztenyeszinűek. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok, fölebb pedig mind-mind kiseb
bek; vékony, de elég keményszövetűek; széles tojásdadok, a vesszők hegye 
felé pedig tojásdad-kerülékesek vagy csaknem lándsásak: majd szabályosan, 
majd hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; lapos-völgyesek; 
kissé íveltek; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, élénk ffízöldek; széleiken igen apró fogakkal 
csak itt-ott fogazottak, többnyire azonban épszélüek. Levélnyelök a vesszők 
alján hosszas és hajlékony, fölebb pedig mind-mind rövidebb, középvastag, 
elég merev; rézsunt fölfelé álló. Jjevélpálhái íőnálidomuak, hamar elhullók. 
Virágrügyet körítő levelei rendesen nagyobbak, mint a vesszőkön levők, 
széles tojásdadok vagy csaknem szívalakuak, rövidke, éles hegyben végződök, 
völgyesek, íveltek; hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Colmar d'été (de hibásan); Hardenpont's frühzeitige Colmar. 
Leirói. D i e l , Kemobstsorten, körteket és almákat tárgyazó V. 155. 

J a h n , lllnstr. Haudb. der Obsik. 11. 51. 
L e r o y , Dict. de pomol. 1. 583. 
M a s , Pomol. ghiérale, VI. .37. és mások. 

Észrevétel. Nagyobb folyó-vizeink mellékén még az alföldön is megér
demli, hogy helyet juttassunk számára kérteinkben. Még vidékem mostoha 
viszonyai közt is csak ritka évben marad teljesen meddőn. 
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322. Ghelin vajoncza. 
(Baerré de Ghelin; Q-helin's Butterbirn.) 

Származása. E jeles körtét Ghelin, birtokos nyerte magról, Monsban 
(Belgium). A tournay-i kertésztársulat az uj körtefajnak 1855. dec. 9-én, meg-
birálás végett hozzá beküldött gyümölcseit kitünöeknek s a fajt terjesztésre 
méltónak találta; mii-e aztán Ghelin a terjesztés jogát átraházta Verschaf-
feltre, akinek akkoi'iban liires faiskolája volt Gandban s a ki a fajt 1862-ben 
kezdette nagyban elterjeszteni. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. 
Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Eeutlingenböl. Nálam is termett már a faj
fán, a hol azonban a mostoha évjárások folytán csakhamar elpusztult. A 
róla nevelt fiatal ojtványom még nem fordult termőre: de Oláh Gyula öcsém, 
a ki tőlem kapta a fajt, szives volt róla gyümölcspéldányokat küldeni hozzám, 
Nánásról, a melyekről körülményesen leírhattam s leírásom már is közölhetem. 

Érésideje. Nálam sept. derekától, oct. derekáig; hűvösebb tájakon de
cemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű; néha kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kedvező viszonyok közt jókora nagy; rendszerint azonban 

csak középnagy, sőt gyakran kisebb is. 
Alakja. Igen változó; többnyire azonban szabálytalan csigaalaku vagy 

tojásdad gömbölyű; rendszerint igen szabálytalanul boltozott buczkosfölü-
letű; egyik oldalán gyakran hizottabl) és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
többnyire lűrtelen gömbölyödik s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán rendetlen behajlással vagy a nélkül is 
fogyva vastag, csonka vagy csak tompa-kupos végben enyészik el. S z á r a 
rövid vagy rövides, középvastag, fás, néha húsos, bunkósan végződő; a gyü
mölcs csúcsán, húsos emelkedések közül kiálló, néha pedig húsos dudortól 
ferdére nyomottan csaknem a fölszinböl kiemelkedő. K e l y h e nyilt vagy 
félig nyilt; fölálló törékenyhegyű, csatornás osztványaival tágas és elég mély 
üregben ülő, melynek aljáról, a karima felé és onnan tovább, a gyümölcs 
derekára is egyenetlen, lapos bordák nyiijtóznak s ezek a gyümölcs göm-
bölydedségét majd mindig megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatu, elég fé
nyes; elejénte bágyadt vagy fehéres zöld; értével szalmasárga; napos olda
lán sárgás világospirossal inkább vagy kevésbbé színezett. Pontozata sűrű, 
apró, alig szembetűnő. Rozsda többnyire csak kehelyűi'egének falain, de 
egyebütt csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom vagy félfinoni, csaknem áttetsző, olvadó; 
magtokja körül köves-szemcsés; leve rendkívül bő, igen czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresizű. Magtokja inkább 



104 

vagy kevésbbé nyilttengelyü; tönüöcskéiben hosszas, hegyes, tojásdad, barna, 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt vagy csaknem lassimövéstí, de egészséges és elég edzett; 
korán és bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, me
rev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, 
de szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs 
alanyon; gulafának alkalmasabb, mintsem szálasfának. Mindenütt jól díszlik: 
de, hogy rendesen és bőven teremliessen, kellőleg nyirkos földre van szük
sége. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók, de hegyöknél többnyire biinkosan végződök; egyene
sek, alig könyökösek; csaknem bordázatlanok; gyenge korukban hegyök felé 
finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, olajszinbarnák, hegyök felé pi
rossal kissé színezettek; apró, többnyire kei-ek, fakó pontokkal elég sűríín, 
de nem szembetünőleg pontozottak; i'endetlen, többnyire azonban elég rövid 
levélköztíek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, kissé hegyesek, a vesszőtől inkább 
vagy kevésbbé elállók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; elég duzzadt, csak
nem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, szürkével tarkázott sötét 
gesztenyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok vagy elég kicsinyek; vastag és igen keményszö-
vetüek: szép tojásdadok; csaknem szabályosan elkeskenyedö, rövidke, éles 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; nem íveltek; 
nyelőkről többnyire vízirányosan elállók; gyenge korukban alsó lapjukon 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylök, vilá
gos zöldek; széleiken elöi'ehajió, tompa fogakkal szabálytalanul fíü'észesek. 
Levélnyelök rövides vagy középhosszú, elég vékony, rugalmas; rézsuut föl
felé álló. Levélpálhái áiidomuak vagy keskeny lándsásak, tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei kisebbek, de aránylag hosszabbak és keskenyebbek, mint a 
vesszőkön levők, csaknem laposak és csaknem épszélüek; nyelöki'ől csaknem 
vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Délices Fontaine. 
Leirói. D u m 0 r t i e r, Pontom toimiaisienne, 137. 

L e r o y , Dict. de pomol. I. 367. 
M a s , Le Verger, III. 128. szám alatt. 
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obsth. jjótfüzete 149. lapján. 

Észrevétel. Könnyen kiszáradó laza talajban csak kedvező évjáráskor 
képes terennii: de kellőleg nyirkos földben mindenütt képes hálásan kifizetni 
a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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323. Nyári zöld vajoncz. 
(Beiirré vert d'été; Grüne Sommerbutterbirn.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki először irta le, csak annyit jegyez 
meg i'óla, hogy Coblenzböl kapta Lenne, kert-igazgatótól, a kihez Benrré vert 
d'été név alatt Cölnböl került volt. Még napjainkban sincs kellőleg elteijed-
ve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeiusenböl. Több ízben ter
met niár nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. közepétől aug. végéig; hűvösebb tájakon sept. 
végéig is eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű; többnyire azonban valóban is I. rendű 
csemegegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Tojásalaku vagy csigás tojásdad; többnyire szabályosan bolto

zott sikfölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé szelíden gömbölyödik s keljdie körül laposas talpban végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva többnyire rövid 
tompaknpos véget alkot. S z á r a hosszas, középvastag, fás, két végén kissé 
bunkós, zöldessárga, itt-ott barnafoltos; a gyümölcs csúcsán majd a fölszinre 
helyezett, majd némi luisos emelkedéskék közül, kissé ferdén kiálló. Ke lyhe 
nyilt; fölálló, rövid, hegyes, csatornás, szarunemü osztványaival inkább vagy 
kevésbbé tágas és ritkán mély üregben ülő, melynek alját és néha falait is, 
finom, fahéjszinű rozsda vonja be és karimáján némi szelid emelkedések is 
mutatkoznak, de ezek a gyümölcs derekára észrevehetöleg nem vonulnak föl. 

Színe. I3öre kissé vastag és keraénykés, sima, gyöngédtapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán is 
csak kissé élénkebb sárga és nagy ritkán, némi gyöngéd pirossal is bele
helt. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, apró, fahéjszinű pettyecskékből álló, 
elég szembetűnő. Bozsdaalakzat csak ritkán mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér, finom vagy félflnom, kevéssé tömött, olvadó vagy 
félszerint olvadó; magtokja körül néha köves-szemcsés; leve bő, igen czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízű. Magtokja kissé 
nyilttengelyü; tömlöcskéiben hegyes tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam csak mérsékelten, kedvezfibb viszonyok közt azonban ví
gan növő, egészséges és edzett; elég korán és igen bőven termő; fölálló vagy 
éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel kellőleg beruházkodnak, elég lombos, gulaalaku koronát alkotó. Vadon-
czon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának is, gulaíanak 
is. Vidékem mostoha viszonyai közt, tartós szárazság alkalmával, előbb el
halnak termőrügyes peczkei, hogysem virágot vagy gyümölcsöt hozhatnának, 
a mi aztán eléggé mutatja, hogy kellőleg nyirkos földre vau szüksége. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, küzépliosszak, elég vastagok vagy csak középvas
tagok, litígyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig 
könyökösek; bordázatlanok; g3'̂ enge korukban ritkásan és finoman molyho
sak ; éi't koi'ukban csnpaszak, sárgás vagy zöldesbarnák, napos félőkön pi-
pirossal kissé árnyaltak; jókora nagy, kerek vagy itt-ott hosszas, fakó pon
tokkal nem sürfín, de elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől csak kissé elál
lók, szürkével és pirossal árnyalt sötétbarnák; elég duzzadt, csaknem bor-
dázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Közé])nagyok, tojásdadkuposak, aljuknál szürkésbarnák, 
liegyöknél barnáspirosak. 

Levelei. A vesszők alján elég nagj'ok, egyebütt pedig inkább kicsinyek, 
mintsem középnagyok; vastag és keményszövetűek; hosszas szívalakuak vagy 
hosszas tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyedő, hosszas vagy csak rö
vidke, éles hegyben végződök; laposak vagy igen laposvölgyesek; alig ível
tek; nyelőkről majd vízirányosan elállók, majd lefelé konyulok; gyenge ko
rukban alsó lapjukon és széleiken i'itkásan és finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, fényesek, éléiik zöldek; széleiken csak itt-ott és alig 
észrevehetőleg fogazottak vagy csaknem épszélüek. Levélnyelök többnyire 
hosszas, középvastag, rugalmas, nyilt szögekben elálló. Levélpálhái árido-
muak, igen hamar elhullók. Vii'ágrflgyet körítő levelei majd kisebbek, majd 
nagyobbak, mint a vesszőkön levők; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről 
lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. U i e 1, Kernobstsorten, almákat és körtéket tái'gyazó, II. 168. 

0 b e r d i e c k, Ilhistr. Hmidb. Jer Obsth. V. 61. 
M a s. Le Verger, IT. 33. és mások. 

Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű tájékaira való inkább, mintsem 
az alföldre: de nagyobb folyóvizeink mellékén, a hol a föld száraz évjárás-
kor is nyirkos szokott maradni, hiszem, hogy még az alföldön is megérdemli 
hogy kérteinkben helyet juttassunk számára. 
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324. BIecker körtéje. 
(Bleckor's meadow.) 

Származása. E becses háztartási gyümölcs Amerikából származik. Va-
lósziiiüleg a liarmiiiczas években fedezte fel Peiis_ylvaiiia rétség'ein (pi'airie; 
meadow) BIecker, a kinek nevét máig is viseli. Mikép Leroy irja; 1842-ben 
kezdették elterjeszteni. Máig sincs kellőleg elterjedve ; mert jóságát és használ
hatóságát illetőleg a gyiimölcsészek véleménye nagyon megoszlik. Egyik jónak, 
másik rosznak vagy igen rosznak találta. Vidékem \'iszonyai közt én csak
nem I. rendű csemegegyiiniölcsnek találtam. Ojtóvesszejét 1879-l)en kaptam 
a Leroy-féle világhírű faiskolából, Angersból. Fajfámon több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől oct. végéig; hűvösebb tájakon nov. vé
géig is eltart. ' 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és kitűnő háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded vagy csaknem középnagy. 
Alakja. Gömbölyded; néha tojásdad- vagy csigás gömbalaku; szabályo

san boltozott síkfölűletű. Zöme majd középtáji'a, majd kissé alább, kelylies 
vége felé esik, honnét kel3'lie felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s 
kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk, de laposas karimában végződik; 
szára felé pedig i'endszerint kissé összébb húzódva boltozódik s rövid, tompa 
véget alkot. S z á r a rövid vagy igen rövid, vastag vagy elég vastag, fás, 
tövénél néha húsos, csaknem végig barnamázos; a gyümölcs csúcsán cse-
kélj'ke, lapos mélyedésbe helyezett. K e l y h e nyílt csigaalakulag szétterülő, 
hegyes, lapos és ritkán csatornás, szűrkés, világosbarna, szarunemü osztvá-
nyaival szűk és lapos mélyedésben ülő, melynek falain és karimáján némi 
hullámos emelkedés csak elvétve szokott mutatkozni. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, sima, száraztapintatu, csaknem fény
telen; elejénte bágyadt vagy fehéres-zöld; értével homályos sárga; napos ol
dalán földvörössel néha színezett. Pontozata sűrű; egyenlően elhintett, több
nyire apró, fahéjszinű pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. Néha rozsdamen
tes, néha pedig némi finom, barnás vagy fahéjszinű rozsdamáz csak szára és 
kelyhe körűi mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásfehér, finom vagy elég finom, tömöt-
tes, olvadó vagy félszerint olvadó; raagtokja körül kissé köves-szemcsés;leve 
bő vagy csak elegendő, igen cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle
mes, gyöngéden illatos és elég fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; tömlőcs-
kéiben szép tojásdad, rövidhegyű, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, de 
folyvást egészséges és edzett; korán és igen bőven, többnyire csomósán termő; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvő, elég merev ágaival. 
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melyek gyümölcsöző szervekkel jól beniliázkodiiak, elég sfli'ű-lonibos, gömb-
alaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczou is; alkalmas gulaíanak, 
és szálasfának is. Mindenütt jól díszlik: de, liogy rendesen és bőven terem
hessen, kellőleg nyirkos földet kivan. (Tyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok vagy kö
zépvastagok, liegyök felé is csak keveset vékonyodók és hegyöknél gyakran 
bunkósan végződök; egyenesek, merevek, alig könyökösek, bordázatlanok; 
gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
szürkével és pirossal árnj'alt barnás zöldek; apróbb-nagyobb, többnyire kissé 
hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünöleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, ku])osak, kissé laposhátuak, rövidhegyüek, a vessző
vel csaknem párhuzamosan fölfelé állók, szürkével árnyalt sötétbarnák; in
kább vagy kevésbbé kiemelkedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, kissé hegyesek, szürkével és sö
tétbarnával kissé tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Kicsinyek inkább, mint középnagyok; vastag és elég kemény-
szövetüek; kissé hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy ke
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; elég völgyesek, íveltek; gyenge ko
rukban kissé molyhosak; ért korukban csujiaszak, simák, bágyadtan fénylők, 
homályos zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal nem mélyen, de elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas, vékony, elég hajlékony; hanyatt 
görbülteu és rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, fonálidomuak, ha
mar elhullók. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak és gyakran 
kisebbek, mint a vesszőkön levők, lapos-völgyesek; hosszas, vékony, rugal
mas nyelőkről, kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 448. 

Mas, Le Verger, III. 17. sz. alatt. 
Észrevétel. Mint befőtteknek is különösén alkalmas és alföldünk mele

gében, ugy hiszem, mindenütt jó csemegegyümölcsöt, nagyobb folyóvizeink 
mellékén megérdemlené, hogy különösen itt, az alföldön, minden kertbe be
fogadjuk. 
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325. Nyári nagy bergamot. 
(Grosse Sommer bergamotte.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Németországban, — mikép Diel és Ober-
dieck állitja, — régóta el van terjedve; de neve alatt sok más körte faj van 
minden felé forgalomban. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Több ízÍDen termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam augustus második felében; hűvösebb tájakon sept. 
derekáig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege-, de jó háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Többnyire zömök csigaalaku; néha hasas tompakupos; elég 

szabályosan boltozott sikfölületü; néha azonban a gyümölcs derekán lapos 
bordák nyomai is észlelhetők s e mellett jellemző a fajra az is, hogy több 
gyümölcsén, száras végétől kelyhes végéig egy-egy vágányszerü bemélyedés 
nyújtózkodik. Zöme többnyii'e közéi)tájra esik, honnét kelyhe felé szelíden 
gömbölyödik s kelyjie körül elég széles, japosas talpban végződik; szára felé 
pedig rendszerint összébb húzódva boltozódik s gyakran, tompakuposan 
enyészik el. S z á r a többnyire rövid, igen vastag, rendszerint húsos, görcsös, 
bai'namázos; csaknem a fölszínre helyezett és néha húsos emelkedéstől ferdére 
nyomott. K e l y h e nyilt; rendetlenül szétterülő, törékenyhegyü osztványaival 
szűk és lapos tányéi'alaku üregben ülő, melynek falain és karimáján csak 
néha mutatkoznak némi lapos bordák, melyek aztán a gyümölcs derekára is 
fölvonulnak, de ennek kerekdedségét csak ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre elég vékony, sima, néha szelíden érdes vagy csak száraz-
tapintatu, csaknem fénytelen; elejénte bágyadt világos-zöld; értével kissé sár
gás-zöld; napos oldalán némi füstös vörössel kissé belehelt. Pontozata elég 
sűi'ű; apró, szürkés pettyecskék alakjában jelenkező; a piros színben elég 
szembetűnő. Eozsdafoltok majd sűiűbben, majd ritkábban, csaknem minden 
gyümölcsön szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes olvadó; magtokja 
körül köves-szemcsés; leve bő vagy csak elegendő, czukros, gyöngédsavany-
nyal emelt, kellemes fűszeresizű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyíltten-
gelyü; tömlöcskéiben kevés ép, világosbarna magot rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán és a neki ked
vező helyen rendesen és bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, 
elég merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
lombos, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is: de szá
lasfának, vadonczra ojtva, mégis alkalmasabb mint törpefának. Mindenütt jól 
díszlik ugyan: de, hogy rendesen és bőven teremhessen, mély termői'étegü, 
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kellőleg nj'irkos földet és védett helyet kivan; mert gjümölcselt az erösebb 
szelek könnyen letizedelik. 

Vesszei. Elég számosak, nem hosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé kissé elvékonyodók; litkán egyenesek, kissé könyökösek; 
finoman bordázottak; gyenge korukban is csak alig észi'evehetöleg, finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, sárgásbarnák, hegyök felé kivált napos 
félőkön pirossal kissé árnyaltak; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pontokkal rit
kásan és nem szembetünöleg pontozottak; rövid levélkőziiek. 

Rügyeí. Kicsinyek vagy középnagyok, hasas kúposak, kissé hegyesek, 
a vesszőtől kissé elállók, de a vesszők hegye felé levők csaknem lapulók, 
szürkével sürfín tarkázott sötétbarnák; majd alig, majd eléggé kiálló, három 
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkuposak, elég hegye
sek, pirossal árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok; vékony, de keményszövetűek; kissé széles tojás
dadok, itt-ott pedig csaknem kerülékesek; rövidke, szui'ós liegj'ben végződök; 
csaknem laposak; kissé íveltek; gyenge korukban is, ért korukban is csupa
szak, simák, bágyadtan fénylök, világos-zöldek; széleiken tompa fogakkal, 
alig észrevehetőleg, finoman fürészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony, 
i'ugalmas; rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
fejletlenek, hamar ellndlók. Virágrügyet körítő levelei többnyire mindkét 
végokon kissé elkeskenyedők, laposak vagy lapos-völgyesek, csaknem ép-
szélűek; vékony, lugalmas nyelőkről i-endetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leirói. D i e l , Ket7wbstsorten, körték, III. 31. 

O b e r d i e c k , llbistr. Ilandb. der Obstk. II. 389. 
Észrevétel. Áz alföld síkján kevés haszonnal járna tenyésztése: de ha

zánk hegyes-völgyes tájékain, a hol a fák az erösebb szelek ellen ótalmat 
találnak, bizonyára hálásan kifizetné a helyet, melyet számára juttatunk. 
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326. Veress vajoncza. 
(Beurré Francois Veress.) 

Származása. E kitűnő körtét (xrégoire nyerte magról, 1871-ben, Jodo-
igneban (Belgium) s 1873-ban elkeresztelte Veress Ferencz, kolosvári fény
képész nevéről, a ki szabad óráiban sok jó akarattal buzgólkodott hazai gyü
mölcsészetünk előmozdítása körül. Bárha Grégoire legkitűnőbb magonczai közé 
tartozik is e széles elterjesztésre méltó körtefaj; napjainkig sem vonta ma
gára a gyümölcsészek figyelmét se külföldön, sem itt, nálunk, a két testvér
hazában. Ojtóvesszejét és leírásra alkalmas gyümölcspéldányokat 1886-ban 
kaptam idősb Bodor Pál barátomtól, az én gyümölcsészeti törekvésem hűsé
ges támogatójától, Kolosvárról. Minthogy hazai gyümölcsészetünk eme lelkes 
barátja velem a faj növényzetére vonatkozó minden adatot is közölni szíves
kedett; a gyümöltjsészet kedvelőmek már is bemutathatom e jeles fajt kö
rülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam valószínűleg sept. végén, oct. elején; hűvösebb tája
kon dec. elejéig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Majd hasas- majd kúpos- csigaalaku, néha pedig tojásdad csi-

gaalaku ; kissé szabálytalanul boltozott, szelíden hovadásos és buczkosfölü-
letü; egyik oldalán rendszerint hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd 
szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s kelyhe körűi inkább vagy kevésbbé 
széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, az
tán némi behajlással vagy annélkül is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, 
tompakűpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, vastag, húsos, görcsös, 
hajlékony, csaknem végig sárgásbarna; a gyümölcs csúcsából, csaknem annak 
folytatásaként húsosán kiemelkedő s húsos emelkedéstől többnyire ferdére nyo
mott. K e l y h e nyilt; szétterülő, keskeny, nem szarunemű, törékenyhegyü, 
molyhos osztványaival többnyire szabálytalanul kikanyarított, tágnyilásu, de 
szűk és nem mély üregben ülő, melynek kai-imája szelíden hullámos és noha 
onnan észrevehető bordák nem vonulnak is a gyümölcs derekára; ennek ke-
rekdedsége mégis csak ritkán szabályos. 

• Színe. Bőre vékony, de keménykés, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos-zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán homályos 
földvörössel mosott vagy csak belehelt. Pontozata sűrű, igen apró, barna 
pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. Finom, szürkésbarna rozsda szakado
zottan vagy sűn'ín összefolytan, csaknem az egész gyümölcsöt el szokta fá
tyolozni ugy, hogy az alapszín nagyobb foltokban csak itt-ott tűnik elő 
tisztán. Zölddel szegett, apró, barnás ragyaszeplők gyakran mutatkoznak 
fölületéu. 
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Belseje. Húsa feliéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, finom, 
olvadó ; magtokja körül is csak alig észrevelietőleg köves-szemcsés; leve igen 
bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűsze-
resízü. Magtokja zárt, vagy csak kissé nyilttengelyfí; tömlocskéiben hosszas 
tojásdad, karcsuhegyü, kávészin-barna, ép vagy idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Elég vignövésü, egészséges és edzett ; korán és bőven termő; 
elég nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló és lefelé is görbülő 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beruliázkodnak, ritkás, szel
lős, gnlaalaku koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; alkalmas gulafának in
kább, mintsem szálas fának; mert bő termése folytán imgyfává alig volna ké
pes nevekedni. Kellőleg nyirkos talajban mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei 
jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, liegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, 
csaknem bordázatlanok ; gyenge korukban elég sűrűn fehérmolyhosak; ért 
korukban csupaszak, barnás sárgák, hegyök felé pirossal ái'nyalt sárgák; 
apróbb-nagyobb, többnyire kerek vagy itt-ott hosszas, fakó pontokkal elég 
sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak ; többnyire rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, zömök tojásdadok, alig hegyesek, a vesszőtől in
kább vagy kevésbté elállók, szürkével sűrűn tarkázott barnák: kissé kiálló, 
csaknem bordázatlan, szűk talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hasas kúposak vagy tojásdadok, tompahegyűek 
sárgásbarna, itt-ott pirosbaina pikkelyekkel takartak. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, a vesszők hegye felé csak kö-
zépnagyok; elég vastag és keményszövetűek; kerülékesek, a vesszők hegye 
felé pedig tojásdadok vagy visszás tojásdadok vagyis nyelők felé keskenyeb
bek mint hegyök felé ; hirtelen elkeskenyedő, rövidke, igen éles hegyben vég
ződök ; a vesszők alján laposak, fölebb pedig mindinkább völgyesek vagy csa
tornásak, inkább vagy kevésbbé iveitek; gyenge korukban sűrűn és finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos 
vagy kissé sárgás zöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek 
vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök rövides, elég vastag merev; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fonál 
vagy áridomuak, elég taitósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, 
többnyire keskenyebbek és hosszabbak, mmt a vesszőkön levők, íveitek, kissé 
hullámosak; elég vastag, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal, ekkoráig, még senkisem irta le. 
Észrevétel. E jeles körte-ujdonság nagyon megérdemli, hogy vele minél 

többen és minél többhelyt tegyünk kísérletet. Id. Bodor Pál barátom szerint, 
hazánk éjszaki hegyes vidékeire is nagyon ajánlható; mert Kolosvár éjszak
nak néző, kötött, agyagos lejtőin is kitünőleg díszlik és gazdagon terem. 
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327. Steín János. 
(Beurré Stein.) 

Származása. E kitűnő körtét a Vilmos körte magvárói nyerte 1867-ben 
Veress Ferencz, kolosvári fényképész, a ki szabad idejében szenvedélylyel 
foglalkozott a gyümölcsészettel is. Mint terjesztésre igen méltó körtefajt, apó
sának, kolosvári könyvárus, Stein Jánosnak nevéről keresztelte el s hozta 
forgalomba. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam idősb Bodor Pál bátyámtól, Ko
losvárról. Nálam még nem termett: de, mert Bodor Pál bátyám több izben 
is küldött róla gyümölcs[)éldilnyokat és a fa növényzetére vonatkozó minden 
adatot rendelkezésemre bocsátani szíveskedett, már is bemntatliatom körül
ményes leírásban. 

Érésideje. Sept. végén, oct. elején; vidékemen valószínűleg sept. dere
kára esik. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegytimölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad vagy hasas csigaalakn; kissé szabálytalanul boltozott, 

szelíden buczkosf olűletű; egyik "oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. 
Zöme többnyire középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s 
kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk, de laposas karimában végződik, 
melyre elég jól fölállítható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mind
inkább s néha némi behajlással is fogyva, rövid, tompakupos véget alkot. 
S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, két végén bunkós, csak
nem végig barnamázos ; a gyümölcs csúcsán, csekélyke mélyedésbe vagy csak
nem a fölszinre, többnyire kissé oldalt helyezett. K e l y h e nyilt vagy félig 
nyilt; rendetlenül fölálló, de hegyükkel hátragörbülő, rövid, szürkésbarna, 
szarunemű osztványaival többnyire szépen kikanyarított, szűk és nem mély 
üregben ülő, melynek sík vagy csak szelíden barázdált falait finom, fahéj-
szinü, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. 

Színe. Bőre finom, de keménykés, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte élénk fűzöld; éltével sárgás zöld; napos oldalán is csak 
kissé sárgásabb zöld s néha némi halványpirossal gyöngéden belehelt. Pon-
tozata elég sűrű; igen apró, zölddel szegett, fahéjszinű pettyekből álló, alig 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve fordul elő itt-ott fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt kissé zöldesfehér, finom, gyöngéd és 
olvadó; magtokja körül is alig észrevehetöleg köves-szemcsés; leve igen bő, 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fű-
szeresízü. Magtokja zárttengelyü; tömlőcskéiben szép tojásdad, világosbarna, 
ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és elég edzett; korán és igen bőven termő; éles szögekben fölfelé tö-

8 
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rekvö, de később szétálló és lefelé is görbülő ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruliázkodiiak, ritkás, szellős koronát alkotó. Vadonczoii in
kább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Min
denütt jól diszlik: de, hogy i-endeseii és bőven teremhessen kellőleg nyii'kos 
földet kivan. CTyümölcsei elég jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek, finoman boi'dázottak; gyenge kornkban kissé molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, olajszinbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosz-
szas, fakó pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; többnyire 
középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
szürkével ritkásan tarkázott sötét gesztenyeszinüek; elég kiemelkedő, hosz-
szan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszaskuposak, elég he
gyesek, szüi'kével és sötétbarnával tarkázott vörhenyesek. 

Levelei. Középnagyok; vastag és keményszövetflek; hosszastojásdadok; 
többnyire hirtelen elkeskenyedő és kissé félre csavarodó, hosszas, éles hegy
ben végződök; lapos teknősek; alig íveltek; gyenge korukban ritkásan és 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk fűzöl
dek ; széleiken tompán, nem mélyen és nem szabályosan fűi'észesek. Levél-
nyelök a vesszők alján hosszas, fölebb pedig mind-mind rövidebb középvas
tag, elég merev; nyílt szögekben elálló. Levélpálhái fejletlenek, hamar el
hullók. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön le-
vök, laposteknősek, széleiken kissé hullámosak, csaknem épszélüek; hosszú, 
rugalmas nyelőkről ívelten és bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még senki sem irta le. 
Észrevétel. Mennyire válik be alföldi viszonyaink közé? későbbi tapasz

talat fogja megfejteni. Hazánk emelkedettebb tájékain, hiszem, hogy min
denütt haszonnal tenyészthető. Tegyünk vele minél több helyt kísérletet! 
Gyümölcsei finom ízénél, fája termékenységénél fogva, nagyon megérdemli fi
gyelmünket. 
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328. Thirriot vajoncza. 
(Pondante Thirr iot ; Schmelzende von ThiiTiot.) 

Származása. E kitűnő körte újdonság származásáról semmi bizonyosat 
sem találok könyveimben följegyezve. A „Pomologische Monatsliefte" 1879. 
évf. 297. lapján csak annyi van megemlítve, liogy az ardenesi erdők vidé
kéről ( = aus den Ardennen), teliát Francziaországból való. Újdonság létére 
nagyban el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1884-ben kaptam 
Aradról, Ottrubay Károly, járásbiró barátomtól, a kinél e fajt körülményesen 
leírtam s e helyt már is bemutathatom. 

Érésideje. September végétől oct. közepéig; hűvösebb tájakon decem
berig is eltart. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alai<ja. Kissé változó; többnyire azonban tojásdad vagy tompa csiga-

alaku; nélia csigás körtealaku; elég szabályosan boltozott, noha szelíden ho-
vadásos-fölületű; egyik oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes vég 
felé esilí, honnét kelyhe felé többnyire szelíden gömbölyödik s kelyhe körül szűk, 
de laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindin
kább és néha nénű behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, tompaku-
pos véget alkot. S z á r a hosszú, középvastag, ías, de hajlékony, tövénél húsos, 
hegyénél bunkósan végződő, sárgás világosbarna, fényes mázzal végig befut
tatott; a gyümölcs csúcsán, húsos emelkedés mellől, ferdén kiálló vagy cse
kélyke mélyedésbe helyezett. K e l y h e nyílt; fölálló, apró, hegyes, szüi-kés-
barna, szarunemü osztványaival többnyíre szűk és elég mély üregben ülő, 
melynek falain igen lapos bordácskák nyúlnak föl a karimára, a hol aztán 
hullámos emelkedéseket alkotnak, de a gyümölcs derekára ritkán vonulnak 
föl s annak kerekdedségét nem zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; ele
jénte sárgás zöld; értével zöldes sárga; napos oldalán pírossal szelíden mo
sott vagy csak belehelt. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, apró, zölddel 
szegett barnás pettyekből álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve 
mutatkozik fölületén: de szára és kelyhe körűi, finom, fahéj színű rozsdamáz 
gyakrabban jelenkezík. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, gyön
géd olvadó; magtokja körül sem köves-szemcsés; leve igen bö, igen czukros, 
gyöngéd savanynyaí emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos, fűszeresízű. 
Magtokja csaknem zárttengelyű; tágas tömlöcskéiben hosszas, karcsú tojás
dad, hegyes, sötétbarna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Víg'növésfl, egészséges, edzett; korán és igen bőven termő; föl-
álló vagy inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős, gtilaalaku koronát alkotó. JJíszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas 
szálas fának is, gnlafának is. Mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos ta
lajban több és szebb gyümölcsöt terem, mintsem száraz talajban, (ilyümöl-
csei nagyságnk mellett is elég jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, közép vastagok, liegyök felé mindin
kább elvékonyodók, de liegyöknél többnyire bnnkósan végződök; egyenesek, 
alig könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban sűrűn és finoman molyho
sak ; ért korukban csupaszak, szürkével árnyalt olajszinsárgák, napos félő
kön pirossal kissé színezettek; apró, kerek, fehéres ])ontokkal i'itkásan és nem 
szembetűnoleg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, kissé hegyesek, a 
vesszőtől kissé elállók, szüi'kével sűrűn tarkázott pirosas barnák, alig kiálló, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok, alig hegyesek, szürkével 
tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; nem vastag, de keményszöve-
tűek; hosszas tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; majd szabályosan, majd 
hirtelen elkeskenyedö, hosszas vagy csak rövidke, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy igen laposvölgyesek; inkább vagy kevésbbé íveltek; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyad
tan fénylők, homályos zöldek ; széleiken előrehajló, finom, apró fogakkal rit
kásan és nem szabályosan fűrészesek, Levélnyelök rövid vagy rövides, közép
vastag, elég merev; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben szétálló, Levél-
pálhái rövid fonálidomuak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, rövid kei'ülékesek, 
kissé völgyesek, csaknem épszélüek: hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről le
konyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Triomphe des Ardeunes. 
Leírói. L á n c h e, Erg'ánzungsband ed. 1. 575. 

l)r. S t o U , Der Obstgarten, 1883. évf. 123. lapján. Másoktól 
még nem olvastam leírását. 

Észrevétel, p] finomizű körtének egyetlenegy, valamire való kertből 
sem volna szabad hiányoznia. A hol a föld csak kissé is kedvező a köriete-
nyésztésére; ott mindenütt képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet 
számára juttatunk. 
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329. Broom park. 
Származása. "E jeles körtét, Knight, hires aiig-ol gyümölcsész és természet

búvár nyerte magról s fönebbi név alatt 1835-ben ismertette meg legelőször. 
Napjainkban meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam Feistkorntól, Meiningenből, a Jahn-féle faiskolából. Több 
Ízben termett már nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy lapos gömbalaku; többnyire szabálytalanul 

boltozott, bordás vagy buczkosíöUiletü. Zöme többnyire kfizéptájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően, de száras vége felé mégis gyakran 
összébblmzódva boltozódik s mindkét végén elég széles, laposas és rendesen 
hullámos karimában végződik. S z á r a hosszas vagy középhosszú, elég vastag 
vagy középvastag, fás, mindkét végén bunkós, vörhenyesbarna, fényes mázzal 
csaknem végig bevont; a gyümölcs sarkán, inkább vagy kevésbbé tágas, de 
ritkán mély üregbe helyezett, melynek falait és karimáját lapos barázdák 
teszik bordássá vagy hullámossá. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül 
fölálló, rövid, csatornás, szarunemtí osztványaival elég tágas, de ritkán mély, 
tányéralaku üregben ülő. 

Színe. Bőre vastag és kemény, elég sima, száraz vagy néha szelíden 
érdes tapintatu, bágyadtan fénylő; elején te világos vagy kissé sárgás zöld; 
értével czitromsárga; napos oldalán igénytelen pirossal belehelt s kissé 
élénkebb piros pettyekkel elég sűrűn és szembetüuőleg behintett. Pontozata 
apróbb-nagyobb, fahéjszinű pettyekből álló, a melyek néha sűrűn egymás
mellé sorakoznak s a gyümölcs fölszinét rozsda foltossá s mái'váiíyzottá teszik. 

Belseje. Húsa sái-gás vagy csak sárgásfehér, finom vagy félfinom, olvadó 
vagy félszerint olvadó; magtokja körül is csak kissé és finoman köves
szemcsés; leve bő, czukros, finom, de néha kissé húzós savanynyal emelt, 
igen kellemes füszeresizű. Magtokja 'inkább vagy kevésbbé nyilttengelyű; 
tömlőcskéiben hasastojásdad, rövidhegyü, feketés, ép, néha i)edig csak idétlen 
magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán és bőven tennő; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, de később rendetlenül 
szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás, 
szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs
alanyon ; alkalmas szálas fának is, gulafának is: de védett helyet kíván ; mert 
gyümölcseit az erösebb szelek könnyen letizedelik; homokos iszapföldben 
díszlik és terem legjobban. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindinkább 
el vékonyodók; ritkán egyenesek, rendszerint kissé görbék és köuyökösek; 
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finoman bordázottak; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, homályos pirosasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres 
pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy közéimagyok, kissé hosszas és hasaskuposak, 
tompahegyiiek, a vesszőtől elállók és néha sarkantyulag kiszögellök, szürké
vel süríín tarkázott pirosasbarnák; alig kiálló, hosszan és szembetünöleg 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegjáiek, szürkével árnyalt 
vörhenyes barnák. 

Levelei. Kicsinyek; elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok vagy 
lándsás-tojásdadok; rövidke, szúrós hegyben végződök; völgyesek; alig 
íveltek; nyelőkkel egy irányban, rézsunt fölfelé állók; gyenge korukban, alsó 
lapjukon, finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, homályos fű
zöldek; széleiken tompa fogakkal ritkásan, nem mélyen és nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök rövides, elég vékony, rugalmas, gyakran pirossal színe
zett; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, 
fonál- vagy áridomuak, elég tartósak. Virágrttgyet köritö levelei hosszabbak, 
keskenyebbek, mint a vesszőkön levők: de a még ki nem fejlődött virágrügyet 
elég szélestojásdad, csaknem lapos és rendszerint elég nagy levelek szokták 
köríteni. Jellemző e fajnál, hogy fiatal korában a gyümölcspeczkek éles 
tüskében végződnek rajta, mint a vadkörte-fán. 

Hasonnevei. Brum park; Croom park. 
Leirói. J a h n , Jllustr. Hatidb. der Obstk. V. 141. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. 1. 502. 
Mas , Le Verger, I. 157. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen 
talál, nem való e kortefaj: de hazánk emelkedettebb tájékain, a hol gyümölcsei 
az ei'ösebb szelek ellen ótalmat találnak, megérdemlené, hogy minden kertben 
helyet juttassunk számára. 
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330. Witte János. 
(Jean do Wi t t e ; Johann de Witte.) 

Származása. E jeles körtét, Van Mons szerint, a brüsseli füvészkert 
igazgatója, Witztlunnb, 1811. körül nyerte magról s Német-alföld egykori 
híres ministere, Witte János nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. 
Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam 
a Simon-Lonis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon januárig 
is eltart. 

Minősége, l. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alal<ja. Többnyire csigaalaku; néha csigás gömbalaku; szelíden buczkos 

vagy bordás fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, kelyhes vége felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s kelyhe körül laposas talpban 
végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább és néha némi 
behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, tompa kúpos véget alkot. 
S z á r a néha rövid és elég vastag, többnyire azonban középhosszú, közép
vastag, fás, tövénél néha húsos; a gyümölcs csúcsán, húsos dudorkák közé, 
mintegy erőszakosan benyomott. K e l y h e zárt vagy félignyílt; fölálló, apró, 
szarunemű osztványaival töbl)nyire szűk és nem mély üregben ülő, melynek 
falain és karimáján szelíd, lapos borfiák húzódnak föl a gyümölcs derekára, 
de ennek kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Szine. Bö)-e kissé vastag, elég sima, de száraz és csaknem érdestapintatu, 
fénytelen; elejénte világos zöld: értével homályos sárga némi zöldes árnya
lattal ; napos oldalán csaknem arany sárga többnyire minden pirosság nélkül. 
Pontozata igen sűrű; finom, apró, fahéjszínü pettyek alakjában jelenkezö, 
elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok különösen a gyümölcs napos oldalán, aztán 
kelyhes és száras végén, gyakran mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó, néha 
azonban csak félszeiint olvadó; magtokja körül néha köves-szemcsés; leve 
igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresíztí. Mag
tokja csaknem zárttengelyű; tágas tömlőcskéiben majd idétlen, majd csak 
kevés ép, jókora nagy, hosszában laposra nyomott, sötétbarna magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; nem korán, de aztán 
elég bőven termő; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól bei-uházkodnak, sűrű lombos, gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlilí, mint bii's-alanyon; gulafának 
alkalmasabb, mintsem szálas fának. Mindenütt jól díszlik: de az alföld melegé
ben levelei gyakran ragyaütésben szenvednek és e miatt életre való termő-
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rügyeket nem nevellietnek. Kellőleg nyirkos földié s hűvösebb tiijékra van 
szüksége. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középliosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
liegyök felé is csak keveset vékonyodók és hegyöknél gyakran bunkósan 
végződök; egyenesek, csak alig könyökösek; finoman boi'dázottak; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, szökés
barnával áinyalt olajszin-zöldek; igen apró, kerek, fehéres pontokkal majd 
sűrűbben, majd ritkábban, de nem szenibetünőleg pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban elég rövid levélkíizűek. 

Riigyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu, rövid és hasas 
kúposak, rövidhegyüek, a vesszőtől csak kissé elállók, szüi'kével tarkázott 
pirosasbarnák; elég kiemelkedő, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, sötét 
gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de igen keményszövetűek; kissé 
széles tojásdadok, itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy 
kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; laposvölgyesek; kissé íveltek; 
nyelőkről majd vizirányosan el-, majd rézsunt fölfelé állók; gyenge korukban 
is csak ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fény
lök, homálj'os zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal ritkásan és szabályta
lanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag és merev; rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái fonálídomuak, hamar elinülók. Virágrűgyet körítő 
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek 
vagy kissé hosszas tojásdadok, csaknem laposak; hosszas, vékony, rugalmas 
nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Benrré de Hemptienne; Jean Dewitte; Passe-Colmar 
Francjois. 

Leirói. D í e 1, Kemobstsorten, Almák-körték, VI. ] 90. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. V. 157. 
L e r o y , Dict. de pomol. 11. 307. 
M a s , Le Verger, I. 177. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön kevés haszonnal járna tenyésztése. Hűvösebb 
légmérsékű, emelkedettebb-fekvésü vidékeken azonban bizonyára hálásan ki
fizeti a helyet, melyet számára kérteinkben juttatunk. 
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331. Ladé vajoncza. 
(Beurró Lad6; Ladó's BuLtoinbirn.) 

Származása. E kitűnő körtét, mely nagyságra, alakra és színezetre sőt 
még gyümölcsei jóságára nézve is nagyon liasonlit a Fulvia körtéhez, Gré-
goire nyerte magról Jodoigneban s keresztelte el Ladé, fő-konzul nevéről, 
a ki a Rajna mellékén Geisenlieimiioz közel fekvő, Villa-Monrepos-nevü bir
tokán nagyszerű gyümölcstelepet rendezett be, hol a világ minden neveze
tes gyümölcsétleginkább füzér-vagy szárnyas fákon tenyésztik. Mint újdonság 
még kevéssé terjedhetett el. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. nov.; lűívösebb tájakon decemberig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű. 
Nagysága. Többnyire nagyobb a középszei'íínél ; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban hasas és buczkos körtealakú. Zöme 

a középtájnál alább vagy jóval alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe 
felé szelíden és többnyire kissé összébbhúzódva is boltozódik s kelyhe körül 
inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik; szára felé pedig elejénte 
szelíden, aztán behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas és majd 
karcsú,majd elég vastag,tompakúpos végben enyészik el. Szára hosszas vagy 
középhosszú, elég vastag vagy középvastag, fás tövénél többnyire húsos, 
hegyénél bunkósan végződő; fényes, sárgásbarna mázzal csaknem végig be
vont; a gyümölcs csúcsán, majd a fölszínre helyezett majd csekélyke mélye
désből kiálló; többnyire azonban csaknem a gyümölcs folytatásaként ferdén 
kinyúló. K e l y h e nyilt vagy féliguyilt; rendetlenül íolálló. vagy szét
terülő csatornás szarunemű osztványaival szűk és ritkán mély üregben űlö. 
melynek karimája szelíden hullámos s a gyümölcs derekán inkább vagy ke
vésbbé kiemelkedő, lapos bordák is észlelhetők, melyek annak kerekded-
ségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre elég finom, sima, nolia szelíden hovadásos, gyöngédtapin-
tatú, elég fényes; elejénte világos zöld; értével csaknem aranysárga; napos 
oldalán igénytelen bágyadtpirossal inkább vagy kevésbbé mosott vagy csak 
belehelt és márványozott és ezen színezetében néha lángos-piros csíkok 
nyomai is észlelhetők. Pontozata elég sűrű; apóbb-nagyobb, fahéjszínü és a 
piros színben sötétpü'ossal szegett szüi-kés pontok alakjában jelenkező ; elég 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve fordul elő rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja 
körűi is csak kissé köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos, fűszeresízü. Magtokja inkább 
vagy kevésbbé nyílt; tömlöcskéiben majd ép, hosszas, hegyes tojásdad, vöj--
henyesbania, majd pedig idétlen magvakat rejtő. 



122 

Faja. Fiatal korában t-saknem bujanövésü. később is egészséges és ed
zett ; korán és elég bőven termő; föl- és rendetlenül szétálló, nyúlánk ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól bernliázkodnak; ritkáslombozatu, 
terjedelmes, szellős koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas 
szálas fának is, gulafának is, de leginkább léczezet melletti müvelésre szár
nyasfának. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban terem 
gazdagon és szép nagy gyümölcsöket, melyek rendszerint igen jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy igen hosszak, vastagok vagy elég 
vastagok, hegyok felé kissé elvékonyodók; ritkán egyenesek, szembetűnőleg 
könyökösek; hegyök felé szelíden bordázottak; gyenge korukban elég sű
rűn, de finoman molyhosak ; ért korukban csupaszak, zöldes vagy sárgás bar
nák; hegyök felé és napos félőkön pirossal kissé árnyaltak; apróbb-nagyobb 
kerek vagy hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnőleg pon-
tozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szötől elállók, szürkével itt-ott tarkázott pirosasbarnák; elég duzzadt, csak
nem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadok, kissé hegye
sek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony, de keményszövetűek; hosszasto-
jásdadok; elég szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök ; 
laposvölgyesek ; iveitek; nyelőkről lefelé és hegyökkel hátragörbülők ; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
fényesek, homályos fűzöldek; széleiken nem fogazottak, hanem épszélűek. 
Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, elég hajlékony; csak
nem vízírányosan elálló. Levélpálhái fonálídonmak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei nagyobbak, hoszabbak, mint a vesszőkön levők, lapos-
völgyesek, kissé hullámosak; igen hosszú, hajlékony nyelőkről lankadtan le
felé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. pótfüzete 127. lapján és 

llhistr. Monatshefte, 1872. évf. 22-dik lapján. Má
sok tu_dtommal még nem íi'ták le. 

Észrevétel, olyan gyümölcs ez, mely nagyon megérdemli, hogy hazánk 
bármely vidékén, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, műi
den kertben helyet adjunk számára. Népes városok közelében, piaczi eláru-
sitásra nagyban is, iiaszonnal tenyészthetnők. 
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332. Manna kolmár. 
(Colmar; die Colmar.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Neve a franczia gyümölcsészek művei
ben már 1690-ben előfordul és igy annyi minden esetre valószinti róla, hogy 
Francziaországból származik. Napjainkban már mindenfelé el van terjedve .-de 
az ujabbkori, értékesebb és íinomabb-izü körték mellett, lassankint liá,ttérbe 
szorul. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. i'endű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Változó; többnyire azonban tojásdad vagy hasas csigaalaku; 

majd szabályosan, majd szabálytalanul boltozott és egyik felén gyakran hi-
zottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál többnyire alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelj'he felé rendszerint hirtelen gömbölyödik s kelyhe kö
rűi laposas talpban végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán néha 
némi behajlással is fogyva, tompakupos végben enyészik el. S z á r a hosszas 
vagy csak középhosszú, vékony, fás, két végén bunkós, többnyire görbe; 
majd a fölszinre helyezett s egy-egy húsos dudoiiól ferdére nyomott, majd 
szűk mélyedésből, húsos dudorkák közül kiálló. K e l y h e jókora nagy, nyilt; 
szétterülő, hosszas, csatornás, barna, szarunemü osztványaival többnyire rozs
damázzal bevont, sekély és lapos mélyedésben űlö, melynek falain és karimá
ján ritkán mutatkoznak némi bordás emelkedések: de némely fejletlenebb 
példányon, a gyümölcs egyik oldalán, mint a szilváknál, egy-egy vágány-
szerű bemélyedés fut a kelyhes végtől a száras végig is. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, szái'aztapintatu, elég fényes; 
elejénte halvány zöld: értével zöldes sárga; napos oldalán élénkebb sárga és 
néha némi igénytelen pirossal színezett. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb 
barnás vagy fahéjszinü pettyecskékl)ől álló, elég szembetűnő. Rozsda csak 
kelyhes végén, többnyire szakadozott foszlányokban jelenkezik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körűi 
kissé köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, némi gyöngéd savanynyal emelt 
többnyire igen kellemes, sajátszerűen füszeresizű. Magtokja nyittengelyű; 
tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, barna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; későn fordul termőre és csak a 
neki kedvező helyen terem elég bőven; föl- és szétálló, elég erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szei'vekkel jól beruházkodnak, elég sűi'űlombos, de kel
lőleg szellős, terebélyes koronát alkotó. Diszlik birsen is, vadonczon is; lé-
czezet melletti művelésre alkalmasabb, mintsem gúla vagy szálas fának. Min
denütt jól diszlik: de kellőleg nyirkos földben terem csak kielégítöleg. Gyü
mölcseit az erősebb szelek idő előtt le szokták tizedelni. 
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Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, köz(''[»vastagok, liegyök 
felé is ('sak keveset vékonyodók; ritkán egyenesek, hanem többnyire ivalaku-
lag fölfelé görbülök; kissé könyökösek: szelíden bordázottak; gyenge koruk
ban kissé hamvasak inkább, mintsem molyhosak; ért korukban esupaszak, 
sárgás vagy zöldesbarnák; apró, többnyire kissé hosszas, fakó pontokkal 
nem sűrűn és nem szembetttnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire-azonban 
rövidlevélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, kissé hegyesek, a vesszőtől inkább 
vagy kevésbbé elállók, szürkével árnyalt barnák; alig kiemelkedő, szeliden 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasaskuposak, kissé hegyesek, gesztenyeszinűek. 
Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vastag és keményszövetüek, me

revek; a vesszők alján széles tojásdadok, a vesszők hegye felé pedig kes-
kenykerülékesek vagy csaknem lándsásak; inkább vagy kevésbbé hirtelen el-
keskenyedö, hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök ; laposak vagy 
lapos-völgyesek; széleiken itt-ott hullámosak; nem iveitek, de hegyükkel le
felé és félre is görbülök; gyenge korukban is csak gyéren és finoman moly
hosak: ért korukban esupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken 
tompa vagy itt-ott éles fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök rövid vagy rövides, elég vastag vagy középvastag, elég merev; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak, 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vessző
kön levők, laposak, hullámosak, csaknem épszélüek; középhosszú rugalmas 
nyelőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Belleet-Bonne; Bergamotte-tardive; Colmar ancien; Col
mar d'hivei-; Colmar ordinaire; Gros-Colmar; Mannabirn, stb. 

Leírói. D i e 1, Kemobstsorten, körték. I. 94. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 367. 
L e r o y , Dict. de pornói. I. 572. 
M a s, Le Verger, I. 143. és sokan mások is. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, milyeneket vidékemen talál, 
nem való e körtefaj; mert itt ritkán és keveset terem: de kellőleg nyirkos 
talajban, főkép hazánk hegyes-völgyes vidékein, hiszem, hogy hálásan kifi
zetné a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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333. Mello bárónő. 
(Baronne ele Mello; Baronin von Mello) 

Származása. E jeles körtét Van Mons nyerte magról. Minthogy Van 
Mous e fajról név nélkül küldözött szét ojtóvesszöket; alkalmat szolgáltatott 
arra, hogy e körtefaj kezdetben mindjárt többféle nevet ka])joii a gyümöl-
csészektöl. E neveket alább, a hasonnevek közt fogom megemlíteni. Nap
jainkban midenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenböl. Több ízben termettmár nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepétől oct. elejéig; hűvösebb tájakon decem
berig is eltart. 

Minősége. I. i-endü csemegegyümölcs. 
Nagysága.' Középnagy; nálam gyakran kisebb is. 
Alakja. Inkább vagy kevésbbé hosszas vagy csak hasas csigaalakn; 

többnyire kissé szabálytalannl boltozott, szelíden buczkos és hovadásos-fölü-
letü. Zöme a középtájnál többnyire alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kel3iie felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül elég szűk karimában 
végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással is fogyva 
majd hosszas, karcsnknpos véget alkot, majd rövidke csncsban végződik el. 
S z á r a majd rövid, vastag és húsos, majd hosszas, vékony vagy középvas
tag, fás, pirosasbarna mázzal csaknem végig bevont; a gyümölcs csúcsából 
többnyire annak folytatásaként húsosán kiemelkedő. K e l y h e nyílt vagy 
félig nyílt; fölálló, rövid, barnás, szarunemü osztványaíval szűk és nem mély 
üregben ülő, melynek karimája csak elvétve szelíden hullámos. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, elég sima, száraz és inkább vagy 
kevésbbé érdestapintatu, csaknem fénytelen; elejénte zöldessárga; értével 
aranysái'ga, miből azonban gyakran, csak itt-ott látható tisztán egy-egy fol
tocska; mert az egész fölület finom, de néha és itt-ott érdes, cserepes rozs
damázzal van eltakarva vagy legalább sűrűn márványozva és hálózva. 

Belseje. Húsa fehér és néha sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, finom, 
tömöttes, olvadó; magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve bő, czukros, 
finom, de néha kissé húzós savanynj^al emelt; igen kellemes, ffíszeresízü. 
Magtokja csak kissé nyilttengelyű; tömlöcskéíben laposra nyomott, hosszas, 
barna, sovány, de ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és a neki ked
vező helyen rendesen és bőven termő; fölálló vagy kissé nyílt szögekben 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, 
vadonczon is; alkalmas szálasfának és gulafának is. Mindenütt jól díszlik 
ugyan: de, hogy bőven és rendesen teremhessen, kellőleg nyirkos földet kí
ván. Gyümölcsei elég jól állják helyöket a fán. 



126 

Vesszei. Számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek, bordázatlanok; gyenge kornk-
ban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, csaknem fénye
sek, zöldesbarnák, napos félőkön sárgásbarnák; apró kerek, fehér ])ontokkal 
elég sűrűn, d« kevéssé szembetűnöleg pontozottak; csaknem rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, elállók vagy a vesszőkkel csak
nem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott feketés gesztenyeszi-
nüek: inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, alig észrevehetöleg és csak röviden 
bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas, karcsnkuposak vagy tojásdadok, 
hegyesek, aljuk felé szürkével tarkázottak, hegyüknél sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinj'ek vagy középnagyok; nem vastag, de keményszöve-
tűek; tojásdad-kerülékesek, itt-ott csaknem lándsásak; többnyire szabályo
san elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy kissé völ
gyesek ; inkább vagy kevésbbé iveitek; gyenge korukban is csak ritkásan és 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, sötét zöldek; 
széleiken finoman és szabálytalanul fürészesek vagy csaknem épszélüek. Le-
vélnyelök hoszas vagy középhosszú, vékony rugalmas; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak mint a vesszőkön levők, lapos-völgye
sek, íveltek; hosszú, vékony, hajlékony nyelőkről lefelé lógók. 

Hasonnevei. Poire His; Philippe Goes. stb. 
Leírói. B i v o r t , Annál, de Pomol. III. 51. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 180 
M a s. Le Verger, III. 165. sz. alatt. 
J a h n , Illustr. llandb. der Obsík.Y. 329. és sokan mások is. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés hasszonnal járna te
nyésztése : de nagyobb folyóvizeink mellékén vagy hazánk emelkedettebb fekvésű 
tájékain mindenütt képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet'kérteinkben 
számára juttatunk. 
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334. Montigny vadoncz. 
(Besi de Montigny; Wildling von Montigny.) 

Származása. Mikép a gyümölcsök származási történetének fáradhatlan 
kutatója, Leroy irja; e jeles gyümölcsöt Montigny-Lenconpban, Frankhon
ban fedezték fel s 1750. körül kezdették elterjeszteni. Napjainkban megle
hetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a 
Simon-Lonis testvérek nagyszerű gynmölcstelepéröl, Plantiéresböl. Több íz
ben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. második felében; hűvösebb tájakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; majd hasas csigaalaku, majd pedig hosszas csi-

gaalaku és néha csaknem hasas-hengeres, mint a Császárkörte; majd szabá
lyosan, majd kissé szabálytalanul boltozott, de többnyire elég sikfölületü. 
Zöme középtájra, vagy kissé alább a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé majd szelíden, majd liiitelen gömbölyödik s kelyhe körül többnyire elég 
talpasán végződik; szára felé pedig majd szelíden, majd némi behajlással is 
fogyva rövid, tompakupos véget alkot. S z á r a rövides vagy közé])hosszu 
vastag és húsos, néha pedig középvastag, fás, bunkósan végződő és részben 
vagy egészen is fényes, sárgásbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán cse
kélyke mélyedésbe helyezett vagy húsos gyürűzetből kiálló. K e l y h e nyilt; 
fölálló, csatornás, hegyes, barnás szaruuemű osztványaival inkább vagy ke-
vésbbé tágas és nem mély űi-egben ülő, néha pedig csaknem a fölszinre he
lyezett. 

Színe. Bőre vékony, shna, gyöngédtajnntatn, bágyadtan fénylő; elejénte 
világos-zöld; értével bágyadt-sárga vagy világos czitromsárga; még napos ol
dalán is csak néha kap némi igénytelen piros árnyalatot. Pontozata jellem-
zöleg sűrű; egyenlően elhintett, fahéjszinü pettyecskékből álló, elég szembe
tűnő. Eozsdaalakzat csak néha és itt-ott mutatkozik fölületén: de, kehelyüre-
gének falain és néha szára körül is, finom szakadozott rozsdamáz gyakrab
ban jelenkezik. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül kö
ves-szemcsés ; leve igen bő, igen czukros, • gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, fűszeresízű. Magtokja zárttengelj'ü; tömlöcskéibeu tojásdad, hegyes, 
feketés, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, széplombos, gulaalaku koronát alkotó. 
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Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas szAlasfának is, gulafának is. Még 
vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; hegyíik felé finoman bor-
dázottak; gyenge korukban finoman fehérmolyhosak; éit koiaikban csupa-
szak, homályos zöldek, napos félőkön pirossal színezettek; apró, kerek vagy 
itt-ott hosszas, fehéres pontokkal nem sűi-ün, de elég szembetünöleg ponto-
zottak ; rendetlen többnyire azonban középhosszn levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid és hasasknposak, a vesszőtől elállók, szür
kével kissé tarkázott világos gesztenyeszinüek; kissé duzzadt, de csaknem 
bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, kissé hosszaskuposak, alig hegyesek, szür
kével és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszinüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; nem vastag, de keményszövetüek; 
hosszas, keskeny tojásdadok; a vesszők hegye felé csaknem lándsásak vagy 
keskeny-kerülékesek; többnyire rövidke, szúrós hegyben végződök; kissé völ
gyesek és kissé íveltek; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, élénkzöldek; széleiken igen 
apró, tompa fogakkal elég sííríín, de nem szabályosan fiírészesek. Levelnye
lők rövid, vagy középhosszú, középvastag, elég merev vagy rugalmas; csak
nem vízirányosan elálló. Ijevélpálhái vékony, fonálidomuak, kevéssé tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, csaknem laposak; rézsunt 
föl- vagy szétálló nyelőkről mereven és csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Trouvée de Montigny; Louis Bosc; Montigny, stb. 
Leírói. L e r 0 y, Did. de pomol. J. 279. 

Mas, Le Verger, II. 169. 
J a h n , Illiistr. Ilandb. der Obstk. 11. 431. és mások. 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban, bárhol is, haszonnal tenyészthető. 
Még vidékem mostoha viszonyai közt is ritka évben marad teljesen- meddőn. 
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335. Mouchy herczegnő. 
(Duchesse de Mouchy; Herzogin von Mouehy.) 

Származása. E jeles körtét Delavier, beauvaisi kertész fedezte föl 
Breteuilbeii, a plébánia birtokán, a liol az anyafa magi-ól kelt s ojtatlanul 
nevekedett föl. Nevét viseli Mouchy berezegné, született Murát Anna föher-
czegnönek. Foi'galomba még csak 1866-ban hozták; minélfogva még napja
inkban is kevéssé van elterjedve. Ojtóvesszejét 1877-ben kaptam Boisbunel-
tól, Eouenból. Több ízben termett már nálam is a fajfán. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Igen hasas csigaalaku; néha csaknem tojásdad csigaalaku; kissé 

szabálytalanul boltozott, buczkosfölűletű. Zöme a középtájnál alább, a kely-
hes vég felé esik, honnét kelyhe felé rendszerint elég hirtelen gömbölyödik 
s kelyhe körűi elég talpasán végződik; szára felé pedig szelíden és behajlás 
nélkül fogyva boltozódik s többnyire rövid tompa vagy ferdén csonkázott kú
pos véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, középvastag, fás, vör
henyes mázzal bevont; a gyümölcs csúcsán majd a fölszinre helyezett, majd 
csekélyke mélyedésből kiálló s egy-egy húsos dudortól kissé ferdére nyomott. 
K e l y h e félig nyilt; fölálló, rövid, barnás, szarunemü osztványaival inkább 
vagy kevésbbó szűk és elég mély üregben űlő, melynek falain szelíd rán-
czok és bordák vonulnak a karima felé, a hol hullámos emelkedéseket alkot
nak s aztán inkább vagy kevésbbé szembetünöleg a gyümölcs derekára is 
fölvonulnak s ennek kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, noha szelíden hovadásos, érté
vel kissé zsirostapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével 
aranysárga; napos oldalán barnás vagy narancs-szinű pirossal inkább vagy 
kevésbbé színezett. Pontozata elég sűrű; rendetlenül elszórt, apróbb-nagyobb 
fahéjszinü pettyecskékből álló, itt-ott elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok néha, 
itt-ott mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, félflnom, roppanós, 
félszerint olvadó; magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve bő, elég czuk-
ros, finom, de nélia kissé húzós savanynyal emelt, elég kellemes, gyöngéden 
fflszeresizű. Magtokja kissé nyilttengelyü; tömlőcskéiben hosszas, karcsuhe-
gyü, barna, ép nuigvakat rejtő. 

Fája. Elég vignövésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven termő; 
éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, merev ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gula-
alaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas szálas fának 
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is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven és rendesen teremhes
sen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók ; ritkán egyenesek, szembetünöleg 
könyökösek; szelíden bordázottak; gyenge korukban finoman molyhosak; ért 
koi'ukban csupaszak, szürkésbarnák; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sű
rűn, de nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen többnyire azonban rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók; szürkével tarkázott sötétbarnák; elég duzzadt, szelíden 
boi'dázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, kissé hegyesek, szürkével és 
sötétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; vastag és igen kemény-
szövetüek; hosszas tojásdadok; a vesszők hegye felé csaknem lándsásak; 
többnyire hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; többnyire 
laposak; alig íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, bágyadtan fénylök, homályos zöldek; széleiken tompán és sza
bálytalanul fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, középvastag, ru
galmas, csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái elég hosszak, fonálidomuak, 
kissé tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire hosszas, keskenykerülé-
kesek, laposak; szétálló, hosszas, vékony és hajlékony nyelöki-ől lankadtan 
szétterülök vagy lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dict. de pomol. IT. 112. 

L a u c h e, I-ter Ergánzungsband etc. 485. lapján. Mások tudtom
mal meg nem irták le. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt gyümölcsei nem fejlődhet
nek kellő nagyságra s ízűk finomságát sem fejleszthetik ki kellőleg; miért 
is csak olyan helyekre való, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyh'kos ma
radhat. Mint valóban téli gyümölcs megérdemli, hogy vele hazánkban több 
helyt tegyünk kísérletet s a hol teljesen beválik, tenyésszük nagyban is. 
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336. Müller elnök. 
(Présidenfc Müller.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigneban. Ki az 
a Müller? és miféle testület elnöke volt? a kiről Grégoire ez uj magonczát 
elkeresztelte; nem lehetett kipuliatolnom ; mert a nálam levő gyümölcsleirá-
sokat tartalmazó művekben e faj még nincs leii'va seliol s legfölebb a neve 
fordul elő itt-ott. Ojtó vesszejét 1869-ben kaptam Veress Ferencz fényképésztől 
Kolosvárról, a kinek maga Grégoire küldötte meg e fajt. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódiságában annál inkább nincs okom kételkedni; mert 
növényzete jól egyezik azon rövid jellemzéssel, melyet Mas, azon munkájá
ban, melyet lialála után adtak ki, ezen fajról hátrahagyott. 

Érésideje. Nálam sept. második felében; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy 
novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű; száraz évjárással azonban csak 11. rendű csemege
gyümölcs. Ked\'ezöbb viszonyok közt azonban hiszem, hogy folyvást I. rendű 
leszen. 

Nagysága. Nagy; néha csak középnagy. 
Alakja. Hosszas, hasas körtealaku, mint az Annin körte; többnyire sze

líden buczkos és hovadásos-fölületü. Zöme középtájra vagy kissé alább, kely-
hes vége felé esik, honnét kelyhe felé szehden összébbhuzódva boltozódik 
s rövid tompakupos véget alkot; szára felé pedig szelíden fogyva szép, kar
csú, kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhosszú, elég vé
kony, fás, görbe, vöi-henyes mázzal végig bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos 
emelkedés mellől, oldalvást kiálló. K e l y h e elég nagy, nj'ilt; rendetlenül 
fölálló, rövid, csatornás, szarunemü osztványaival szűk üregesében ülő, mely
nek alján finom apró dudorkák és falain lapos ránczok észlelhetők, melyek 
a karimát hullámossá teszik és néha elenyészőleg a gyümölcs derekára is 
fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. Megesik néha, hogy 
osztványai hegyével a kehely a karima színvonalánál is fölebb emelkedik s 
ez esetben a gyümölcs kelyhes végén föl sem állitható. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte 
élénkzöld; értével zöldessárga; napos oldalán is csak néha kap némi gyön
géd pii'os árnyalatot. Pontozata igen apró, alig észrevehető. Rozsda csak el
vétve mutatkozik itt-ott fölületén: de feketés ragyaszeplők gyakrabban ta
lálkoznak rajta. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér zöldes erekkel, finom vagy elég finom, ol
vadó; leve bő vagy elegendő, czukros finom savanynyal emelt, kellemes, noha 
nem eléggé fűszeresízű. Száraz évjáráskor nálam összehúzó fanyarság is ve
gyült savanyába. Magtokja zárttengelyü; tágas tömlőcskéiben világosbarna, 
ép magvakat rejtő. 

9* 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak méi-sékelten növő, de egészsé
ges és edzett; elég korán és elég bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel elég jól beruliázkodnak. szép lombos és kellőleg szellős, gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon ; gulafának al
kalmasabb, mintsem szálasfának. Mindenütt jól díszlik ngyan: de védett he
lyet és kellőleg nyirkos földet kíván. Gyümölcseit az erösebb szelek le szok
ták tizedebii. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók; meglehetős egyenesek, noha elég könyökö-
sek; bordázatlanok; gyenge korukban sűrűn és finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, csaknem fényesek, szürkével árnyalt zöldesbarnák; apróbb-
nagyobb, hosszas, fakó pontokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkábban, de elég 
szembetünőleg pontozottak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hasaskuposak vagy tojásdadok, alig hegyesek, a 
vesszőtől kissé elállók, szürkével tarkázott sösétbarnák; eléggé kiemelkedő, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Inkább kicsinyek, nnnt középnagyok, zömök tojásdadok, 
alig hegyesek, vörhenyesbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; kerülékesek, 
de a vesszők hegye felé csaknem lándsásak; majd szabályosan, majd hirte
len elkeskenyedő, hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy 
igen lapos-völgyesek: alig iveitek; gyenge korukban alsó lapjukon és széle
iken finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, ragyogó fényesek, 
csaknem sötét zöldek; épszélüek vagy csak hegyök felé ritkásan és szabály
talanul fűrészesek. Levélnyelök hosszas, elég vastag, de hajlékony; inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálliái fejletlenek, hamar 
elhullók. Virágrügyet körítő levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, de több
nyire szélesebbek, mint a vesszőkön levők, keiülékesek, laposak vagy ka
nálformán öblözöttek, épszélüek; hosszas, hajlékony nyelőkről lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Körülményesen, tudtommal még senki sem irta le. A növényze

téről rövid jellemzés olvasható a Pomol. générale VII. kötetének 266-ik lapján. 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, az erösebb szelektől óvott 

városi kertekben vagy hazánk hegyes-völgyes vidékein tegyünk vele kísér
letet. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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337. Delehaye alelnök. 
(VicG-président Delehaye.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigne-ban és a 
uivellesi törvényszék alelnöke, Delehaye ur nevéről elkeresztelve kezdette 
elterjeszteni. Még folyvást az njdonságok közétartozik. Ojtóvesszejét 1870-ben 
kaptam Veress Ferencz fényképésztől, Kolosvárrol, hova maga (rrégoire 
küldötte azt meg. Több ízben termett már fajfámon. Fajom val(3disága két
ségtelen. 

Erésideje. Sept. közepe táján; hűvösebb tájakon novemberig is eltart. 
Minősége. Csaknem kittínöleg T. rendű csemegegyflmölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdad- vagy hasas csigaalakn; majd sík-, majd szelíden hova-

dásos és buczkosföliiletű. Zöme majd középtájra majd, pedig alább, kelyhes 
vége felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körűi inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik; szára felé pedig elejénte 
szelíden aztán némi behajlással is fogyva, rövid, tompakupos véget alkot. 
S z á r a rövid vagy rövides, vastag, hiisos, rugalmas, fahéjszínű rozsdamáz
zal bevont; a gyümölcs csúcsán majd a fölszínre, majd apró, húsos dudorkák 
közé helyezett és gyakran húsos emelkedéstől ferdére nyomott. K e l y h e 
elég nagy, nyilt vagy félig nyílt; fölálló, hosszas, keskeny, hajlékony és nem 
szarunemű osztványaival elég tágas és mély üregben ülő, melyjiek falain 
lapos bordák és barázdák nyúlnak a karimára s onnét tovább a gyümölcs 
derekára is, a hol aztán ennek kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu; elejénte világos 
vagy bágyadt zöld; értével czitrom-sárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb 
sárga, többnyire minden pirosságot nélkülöző. Pontozata sűrű; egyenlően 
elhintett, apró, de elég szembetűnő, barnás pettyecskékből álló. Éozsdafoltok 
és alakzatok majd minden gyümölcsön mutatkoznak itt-ott: de száras végét 
finom, fahéjszínű rozsdamáz szokta majd mindig eltakarni. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, igen finom, tömött, olvadó; magtokja körűi 
is csak alig észrevehetőleg vagy épen nem köves-szemcsés; leve igen bő, 
igen czuki'os, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és 
fűszeresízű. Magtokja zárttengelyü; tömlöcskéiben tojásdad, hegyes sötét
barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam mérsékelt vagy csaknem lassunövésű, de egészséges és 
edzett; elég korán és bőven termő; rendetlenül föl és szétálló ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, 
szabálytalan alakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadoncon is; alkalmas 
léczezet melletti nn'ívelésre, de szálas fának csak sugárnövésü csemeték ko
ronájába ojtandó. Mindenütt megél ugyan; de, hogy bőven és rendesen 
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teremhessen, kellőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középlioss/ak, vékonyak; elég 
egyenesek, könyökösek, finoman bordázottak gyenge korukban ritkásan és 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, szökés vagy zöldesbarnák; apró, 
többnyire kissé hosszas, fakó pontokkal nem sűrűn és nem szembetünöleg 
pontozottak. rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, alig hegyesek, a vesszőtől elállók, 
szürkével kissé tarkázott pirosasbarnák; elég duzzadt, közepén hosszan 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, aUg hegyesek, gesztenye-
szinűek. 

Levelei. Kicsinyek inkább, mintsem középnagyok; vékony, de erős-szö-
vetüek; tojásdadok, a vesszők hegye felé pedig csaknem lándsásak; kissé 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas vagy csak rövidke, éles hegyben végződök; 
laposak vagy igen lapos völgyesek; a vesszők alján levők csak széleiken 
kissé fölhajlók és itt-ott hullámosak; alig vagy épen nem íveltek; gyenge 
korukban csak alsó lapjukon ritkásan és finoman molyhosak; ért koraklmn 
csupaszak, simák, elég fényesek, éléukzöldek; széleiken előrehajló igen 
apró, éles fogakkal elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, vékony, hajlékony; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, 
fonál- vagy áridomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei kicsinyek 
vagy középnagyok, tojásdad-kerülékesek, laposak, hullámosak; hosszas, 
vékony, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s, Pomol. générale, I. 53. lapján. Mások tudtommal még nem 

Írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjáráskor 

képes teremni; de ott, hol a talaj nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát, 
megérdemlené, hogy minden kertben helyet juttassunk számára. 
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338. Delpierre. 
(Poire Delpieire; Delpierres Bime.) 

Származása. E becses körte Belgiumból származik. Jodoigne megyében 
volt kezdetben elterjedve, a hol folyó század első negyedében egy bérlő 
kertében fedezték föl, a kinek nevét máig is viseli. Napjainkban már meg
lehetősen el van terjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól Jein-
senböl. '̂ Pöbb ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon sept. 
végéig is eltart. 

Minősége. TT. rendű csemege-, de T. reíidű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Tojásdad-körtealaku; elég szabályosan boltozott sikfölületű. Zöme 

néha középtájra, többnyire azonban kissé alább, kelyíies vége felé esik, hon
nét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül szűk, de 
laposas karimában végződik ; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi 
behajlással vagy annélkül is fogyva, rövid, tompakupos végben enyészik el. 
S z á r a rövid vagy rövides, igen vastag, Jiusos, görcsös, bunkósan végződő, 
csaknem végig barnamázos; a gyümölcs csúcsán szűk üregbe helyezett, néha 
pedig húsos emelkedés mellől, kissé ferdén kiálló. K e l y h e elég nagy, 
nyílt; i'endetlenül fölálló, rövides, barnás, szanmemű osztványaival szűk, de 
lapos és nem mély üregben ülő, melynek karimáján szelíden hullámos emel
kedések észlelhetők, melyek elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak, 
de ennek kerekdedségét majd sohasem zavarják meg. 

Színe. Bőre elég vékony, de szívós és keménykés, sima, száraztapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével czitrom sárga vagy zöldes
sárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga és néha igénytelen piros
sal színezett vagy legalább vörhenyes pettyekkel sűrűn behintett. Pontozata 
elég sűrű: zölddel szegett barna vagy fahéjszínű pettyecskékből álló, elég 
szembetűnő. Rozsdaalakzatok itt-ott mutatkoznak fölületén; kehelyüregének 
falairól a finom, sugaras, vörhenyes i'ozsdamáz majd sohasem szokott hiányzani. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér, nem finom, de csaknem olvadó: magtokja 
körül is csak kissé köves-szeracsés; leve bő, czukros, finom, de gyakran 
kissé húzós savanynyal emelt, elég kellemes, fűszeresízű. Magtokja többnyíre 
zárttengelyű; tömlőcskéiben hosszas, barna, sovány, de ép, néha pedig csak 
idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de folyvást 
egészséges és igen edzett; korán és igen bőven termő; föl- és szétálló, elég 
merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrű-
lombos, inkább terebélyes, mintsem gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon 
inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálasfának, de nyesés alatt 
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tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy rendesen és bőven 
teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei nagyságuk mellett is 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy közép vas ta
gok, hegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökö-
sek, bordázatlanok ; gyenge korukban sűrűn és finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, barnássárgák; apró, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, fakó 
pontokkal ritkásan és nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rijgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szürkével kissé tarkázott sötétbarnák; elég kiálló, bordázatlan tala
pon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, kissé hasas-kuposak, elég hegyesek, szür
kével és sötétbaniával tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. A vesszők alján nagyok, a vesszők hegye felé kicsinyek vagy 
középnagyok; vastag és keményszövetűek; kerülékesek vagy tojásdadok, a 
vesszők hegye felé pedig lándsás tojásdadok; inkább vagy kevésbbé rövidke 
éles hegyben végződök; laposak; nem iveitek; gyenge korukban finoman 
és i'itkásan molyhosak; éit korukban csnpaszak, simák, fényesek, világos 
zöldek, széleiken apró, tompa fogakkal majd szabályosan, majd szabálytalanul 
fűrészesek. Levélnyelök hosszú vagy csak középhosszú, középvastag rugal
mas ; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál
vagy áridomuak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei nagyok, tojásdadok 
vagy kerülékesek, laposak, kissé hullámosak; hosszú, hajlékony nyelőkről 
lankadtan széttei'ülők. 

Hosonnevei. Beurré Delpierre. 
Leirói. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. V. 251. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 17. és mások. 
Észrevétel. Ott, hol a talaj nyáron át is kellőleg nyirkos, piaczi eláru-

sítás végett, méltó volna e körtefajt nagyban is tenyészteni; mert olyan 
helyeken ízesebbek gyümölcsei: míg száraz talajban, nagy szárazságkor 
igen sok körtefaj gyümölcsében észlelhetni az összehúzó fanyarságot. 
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339. Dingler. 
(Beurré Curtet; Q-raf Lamy.) 

Származása. E jeles körte szánnazását illetőleg nagy vitában voltak a 
gyümölcsészek; mert kezdetben mindjárt többféle név alatt tűnt föl a gyü-
mölcsészet birodalmában. Oberdieck valószínűnek tartja, liogy Van Mons 
nyerte magról s Dingler nevű barátja nevéről keresztelte el legelőször. Később 
részint Van Mons, részint kortársai, kiknek e fajról ojtóvesszöket küldött, 
más-más névre változtatták el az ei-edeti nevet. Sok neve közül, melyeket 
alább, a liasonnevek közt számlálok el, a francziák és németek a fönebb, 
zárjel közé foglalt nevek alatt vezették be gyümölesészetük ujabbkori irodal
mába. — Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek liires faisko
lájából, Plantiéresból. Több izben termett már nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon november 
végéig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban zömök csigaalaku; egyik oldalán 

gyakran hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon; néha szelíden buczkos, 
többnyire azonban elég síkfölületű. Zöme a középtájnál rendszerint alább, a 
kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödik s kelyhe körül 
széles, laposas, többnyire hullámos karimában végződik; szára felé pedig 
rendszerint összébbluizódva boltozódik s rövidke, tompa végben enyészik el. 
S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag vagy középvastag, fás, tövénél gyak
ran húsos, hegyénél bunkós, fényes vörhenyes mázzal csaknem végig befut
tatott; a gyümölcs csúcsából, néha annak folytatásaként, húsosán kiemelkedő, 
néha pedig húsos dudor mellé, kissé oldalt a fölszinre helyezett vagy csekélyke 
mélyedésbe mintegy erőszakosan benyomott. K e l y h e félignyilt; rendetlenül 
fölálló, törékeny hegyű, szűrkésbarna osztványaival tágas, de sekély és lapos 
mélyedésben űlö, melynek falain és karimáján szabálytalan lapos bordák 
láthatók, a melyek a gyümölcs derekára is elég észrevehetőleg fölvonulnak s 
annak kerekdedségét néha kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, száraztapintatu, szép fényes; elejénte 
világos zöld; értével világos czitromsárga; napos oldalán inkább vagy kevésbbé 
élénk narancspirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata sűrű; zölddel 
szegett barna pettyecskékből álló, alig szembetűnő; de a gyümölcs napos 
oldalán a pirosasbarna pettyezet igen szembetűnő. Rozsda ritkán látszik 
rajta: de szára és kelyhe körül némi finom rozsdamáz gyakran mutatkozik. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; mag
tokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
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emelt, igen kellemes, bergamotszejü, fiíszeres ízzel. Magtokja kissé iiyilt-
tengeíyü; kisded tömlöcskeiben tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésfl, egészséges és edzett; korán és igen bőven termo; éles 
szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruliázkodnak, elég lombos, magas guíaalakn koronát alkotó. Vadonczon 
inkább díszlik, mint birs-alanyon; védett lielyen alkalmas szálas fának is, 
gulafának is: de nyilt síkságon csak léczezet mellett míivelliető haszonnal. 
Slindenütt jól díszlik: de gyümölcseit az erősebb szelek rendszerint, idő előtt 
tizedelik le. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindinkább 
elvékonyodók ; elég egyenesek, noha könyökösek; finoman boi'dázottak; gyenge 
korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, barnás
pirosak ; apró, kerek, sárgásfehér pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé 
ritkásan és nem szenibetünöleg pontozottak; rendetlen többnyire azonban 
középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, háromszögűek, elég hegyesek, csaknem lapulók, 
szürkével árnyalt sötétbarnák; alig kiálló, finoman bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, knpostojásdadok, alig hegyesek, 
egymásra lazán bornló, szürkével tarkázott sötétbarna pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; kerülékesek; 
hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; 
lapos völgyesek; a vesszők hegye felé csaknem csatornásak; inkább vagy 
kevésbbé íveltek; gyenge korukban is csak széleiken és idegzetükön finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöldek; 
széleiken előrehajló, kissé éles fogakkal litkásan és szabálytalanul fűrészesek. 
]jevélnyelök rövid vagy rövides, elég vastag és merev; inkább vagy kevésbbé 
nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái hegyes áridomuak, nem tartósak. 
Virági'ügyet körítő levelei csaknem laposak vagy lapos-völgyesek, széleiken 
hullámosak; hosszas, vékony, hajlékony nyelőkről kissé lekonyultán szét
terülök. 

Hasonnevei. Beurré Quetelet; Bis-Curtet; Comte de Lamy; Henry Van 
Mons, stb. 

Leirói. B i v o r t , Annál, de pomol. II. 69. 
L e r o y , Did. de pomol. I. 341. 
M a s , Le Verger, III. 71-dik szám alatt. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. V. 107. és mások. 

Észrevétel. A sík alföldre azért nem való ; mert itt gyümölcseit az erősebb 
szelek miiulig leverik idő előtt: de az erősebb szelek ellen magas hegyektől 
óvott felvidékre bizonyára be fog illeni és ott haszonnal lesz tenyészthető. 
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340. Emmurées-i vajoncz. 
(Fondante des Emmurées.) 

Származása. E kitűnő körte-ujdonságot Saiinier, rouen-i faiskola-tulaj
donos nyerte a Merode esperese magvairól és 1873-ban hozta forgalomba, 
ügy fájának egészséges volta és termékenysége, mint gyümölcseinek finom 
íze végett megérdemli, hogy mindenfelé nagyban elterjeszszük. Ojtóvesszejét 
1885-ben kaptam Ottrnbay Károly, járásbiró, barátomtól, Aradról, a hol e faj 
már több ízben és még akkor is gazdagon termett, a mikor a körtefák nagy 
része teljesen meddő maradt. Gyümölcsét, fáját említett barátomnál irtam le; 
minélfogva, bárha nálam még nem termett, körülményes leírását már is 
közölhetem. 

Érésideje. Aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. végéig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alal(ja. Hasas csigaalakn; elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán 

kissé hízottabb, mint a másikon és nem egészen sík, hanem szelíden buczkos 
fölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé hírtelen gömbölyödve boltozódik s többnyire elég széles, laposas karimá
ban végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással is fogyva, 
rövid, tompakupos végett alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, vastag 
fás vagy kissé húsos, görcsös, kissé bunkósan végződő, bamás-sárga mázzal 
csaknem végig bevont; a gyümölcs csúcsán, többnyire a fölszinre helyezett 
vagy némi húsos gyürűzetböl, kissé ferdén kiemelkedő. K e l y h e nyílt; 
rendetlenül fölálló, hosszabb vagy i-övidebb, törékeny hegyű, csatornás, szökés 
sárga, szarnnemű osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain 
és karimáján csak némi nyomai láthatók a bordás emelkedéseknek, melyek 
inkább vagy kevésbbé észrevehetöleg a gyümölcs derekán is nyomozliatók. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével világos sárga; napos oldalán néha némi 
gyöngéd pirossal belehelt. Pontozata sűrű; apró, barnás vagy fahéjszínű 
pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok néha-néha ritkásan 
és szakadozott foszlányokban a gyümölcs derekán is fordulnak elő: de a 
gyümölcs szára körül finom, sárgás rozsdamáz majd mindig jelenkezik. 

Belseje. Húsa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó ; 
magtokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyaí 
emelt, igen kellemes, sajátszerűen fűszéresízű. Magtokja nyilttengelyű; töm-
lőcskéiben tojásdad, rövidhegyű, laposas, világosbarna, ép, néha idétlen mag
vakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán, rendesen és igen 
bőven tei-mő; rendetlenül föl- és szétálló, erős ágaival, melyek gyümölcsöző 
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szervekkel jól beruházkodnak, elég süríílombos, rendetlen alakú, terebélyes 
koronát alkotó. Díszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas szálas fának, de 
kivált léczezet melletti müvelésre formafáknak. Mindenütt jól díszlik: de 
kellőleg nyirkos, iszap lerakodásból álló talajban, hiszem, hogy rendesebben 
és bővebben terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. 
Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vessiei. Elég számosak, középhosszak, vastagok, hegyök felé is alig 
vékonyodók; nem egyenesek, igen könyökösek; hegyök felé finoman bor-
dázottak; gyenge korukban sűrűn fehérmolyliosak; ért konikban csupaszak, 
pirossal kissé árnyalt sárgásbarnák; jókora nagy, hosszas, fehéres pontokkal 
sűrűn és igen szembetünöleg pontozottak ; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Nagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szüi'kével 
sűrűn tarkázott vörlienyes barnák; inkább vagy kevésbbé kiálló, bordázatlan, 
de a vesszők hegye felé finoman bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Nagyok, hosszas tojásdadok, alig hegyesek szürkével tar
kázott vörheny esbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vastag és igen keményszövetüek; 
kerülékesek vagy keskeny tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas vagy 
csak rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy igen laposvölgyesek; 
kissé íveltek ; nyelőkről kissé lefelé konyulok; gyenge korukban alulfölüí 
sűrűn fehér molyhosak; ért korukban sem egészen csupaszak, simák elég 
fényesek, homályos zöldek; épszélüek és nem fürészesek. Levélnyelök a vesszők 
alján hosszas, fölfelé azonban mind-mind rövidebb, középvastag; elég merev; 
inkább vagy kevésbbé rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái áridomnak, kevéssé 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei kicsinyek, keskeny lándsásak, laposak, 
kissé hullámosak; szétálló, hosszas, hajlékony nyelőkről lekonyultán elterülők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még eddig senkisem irta le körülményesen: de nivid 

jellemzését a „Guide-prati(iue"-ban (110. lap) a Simon-Lonis testvérek faisko
lájának igazgatója, Thomas közlötte már. 

Észrevétel. Mindenütt, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos ma
radhat nyereséges volna e körtefajt nagyban is tenyésztenünk. Hogyan fogja 
magát vidékem mostoha viszonyai közt viselni ? e kéi'désre bővebb tapasztalat 
után lehetne csak megfelelnem. 
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341. Februári vajoncz. 
(Bourié de Féviior: Február Buttorbirn.) 

Származása. E becses körtefajt az ifjabbik Boisbunel, roueni gyümöl
csész nyerte magról 18ő6-ban és mert kezdetben Február volt érésidejének 
középpontja, fönebbi névre keresztelte el. Hogy mennyire czélszerütlen a gyü
mölcsöt az érési időről elkeresztelni; mái' a „De Jongbe vadoncza" leírásánál 
(lásd Gyüm. vázl. IIT. 21.5. lapját) elmondottam. íme! ezen körtefajnak is 
megváltozott az érésideje annyira, bogy most már sept. végén, oct. elején 
érik. Jalm német gyümölcsész méltán veti föl gúnyolódva a kérdést, hogy 
az ilyen körte számára jégveremről' gondoskodjunk-e; ha azt akarjuk, hogy 
valóban februári körte maradhasson? Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Leroy-
tól, Angersból. Több ízben termett azóta fajfámon. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon valószínű
leg tél derekáig is eltart. 

Minősége. I. ; néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alal<ja. Tojásdad körtealaku vagy pedig tojásdad csigaalaku és ez 

utóbbi esetben hasas, buczkosfölületű; egyik oldalán mindig hízottabb és 
emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s 
kelyhe körül nem széles, de laposas és többnyire ferdén álló karimában vég
ződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással vagy an-
nélkül is fogyva, többnyíre rövid, ferdén csonkázott, kúpos véget alkot. 
S z á r a hosszas vagy közéjjhosszu, vékony vagy középvastag, fás, kissé bun-
kósan végződ(), többnyire görbe; a gyümölcs sarkán szűk mélyedéskébe, rend
szerint oldalt helyezett s egy-egy húsos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e 
nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, keskeny, hegyes, szarunemű oszt-
ványaival szabályosan kikanyarított szűk és ritkán mély üregben ülő, mely
nek falain és karimáján csak elvétve találkoznak némi nyomai a bordás 
emelkedéseknek. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt zöld; értével is csak kissé világosabb zöld és a napnak 
jól kitett példányain némi gyöngéd pirossal színezett. Pontozata sűrű; rend
szerint igen apró, zölddel szegett barnás pettyecskékböl álló, alig szembe
tűnő. Finom, szürkés rozsdaszílánkok csak ott látszanak fölületén, a hol a 
bőr, fejlődés közben, sérülést kapott: de kehely üregének falain és szára kö
rül némi finom, áttetsző rozsdamáz majd mindig mutatkozik. 

Belseje. Húsa többnyire zöldesfehér, finom, tömöttes, velős vagy ol
vadó; magtokja körűi kissé köves-szemcsés; leve elég bő, czukros, finom sa-
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vanynyal emelt, kellemes, noha nem mindenkor kellőleg ffíszei'esízű. Mag'-
tokja zárt vagy csak kissé nyilttengelytí; tömlöcskéiben tojásdad, hegyes, sö
tétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Nálam csak mérsékelten növő, de egészséges és edzett; korán és 
bőven termő ; nyilt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős koi'onát alkotó. Va-
donczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; szálas fának inkább alkalmas, 
mint gulafának. Mindenütt jól díszlik ugyan: de csak kellőleg nyirkos talaj
ban terem bőven és rendesen. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók, de hegyöknél többnyire bunkósan végződök; elég egyenesek, 
noha kissé könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, zöldesbarnák; apró, kerek, fehéres pontokkal ritká
san és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu, rövid és hasasku-
posak, alig hegyesek, a vesszőtől inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével ár
nyalt sötétbarnák; elég kiemelkedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagy^ok, zömök, hasaskuposak, alig 
hegyesek, szürkével és pirossal árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek; vékony, dekeményszövetüek ; tojásdadok; szabályo
san elkeskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy igen lapos-
völgyesek ; nem íveltek; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; 
ért korukban csupaszak, .simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; szé
leiken tompa fogakkal alig észrevehetőleg ffíi'észesek. Levélnyelök hosszas, 
középvastag, ragalmas; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fonálidonuiak, 
nem tartósak. Vii'ágrügyet körítő levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, 
mint a vesszőkön levők, laposak kissé hullámosak, épszélüek; i'endetlenül szét
álló, hosszas, rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B 0 i s b u n e 1, Annál, de pomol. VII. 93. 

L e r o y . Dkt. de pomol. I. 361. 
Mas, Pomol. géné falé, IV. 167. 
J a h n , Ilbtstr. Handb. der Obstk. V. 551. és mások. 

Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az 
alföldre; jnert itt, az alföld melegében, korán és erotetve érnek gyümölcsei 
s ízük teljes finomságát ritkán birják kifejteni. 
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342. Goubault vajoncza. 
(Beurró Goubault; Goubanlt's Butterbim.) 

Származása. E jeles körtét Goubault, mille-pieds-i kertész nyerte mag
ról, Angers külvárosában, Saint-Michel-ben, a negyvenes évek elején, a mikor 
még ottan kertészkedett. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtó-
vesszejét 1879-ben kaptam Angersból, a Leroy-féle, világliirü faiskolából. Több 
ízben termett már nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. végéig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemegegyttmölcs. 
Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Alakja. (íiömbölyded vagy csigásgömbalaku; többnyire szabályosan bol

tozott síkfölületű. Zöme többnyire a középtájra esik, honnét kelyhe felé majd 
szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s kelyhe körűi elég talpasán végződik; 
szára felé pedig majd mindig íélgömb-alakulag boltozódik s rövidke, tompa 
csúcsban fogy el. S z á r a hosszas vagy csak középhosszú, középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő, zöldes, nagyrészt pedig sárgásbarna mázzal finoman 
bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos dndorkák közül kiálló vagy szűk és elég 
mély üregbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fölálíó, törékenyhe-
gyü, zöldes és molyhos osztványaival többnyire tágas, de ritkán mély, tá-
nyéralaku iü'egben ülő, melynek falait és karimáját némi lapos bordák csak 
néha szaggatják meg kissé. 

Szine. Bőre finom, néha azonban elég vastag és keménykés, sima, gyön-
gédtapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte élénkzöld; értével sárgás zöld; na
pos oldalán is csak kissé élénkebb sárga többnyire minden pirosság nélkül. 
Pontozata sűrű; többnyire egyenlően elhintett, sötétebb zöld pettyecskék-
ből álló, nem szembetűnő. Eozsda-alakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körűi meglehetősen köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű; Magtokja kissé nyilt-
tengelyü; szűk tömlőcskéiben tojásdad, rövidhegyü, sötétbarna, ép mag
vakat rejtő. 

Fája. Vígnövésü. erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; fölálló 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku, nagy ko
ronát alkotó. Díszlik vadonczon és birsen is; alkalmas szálas fának is, gula-
fának is. Mindenütt jól díszlik és terem is. (Tyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy csak középvasta
gok, hegyök felé lassudan elvékonyodók ; egyenesek, noha könyökösek; csak
nem bordázatlanok; gyenge korukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak; ért 
korukban csupaszak, sárgás vagy zöldesbarnák, napos félőkön homályos piros-
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sal itt-ott árnyaltak; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn 
és elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban középhosz-
szu levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, tompa-lieg}'űek, a 
vesszőtől kissé elállók, vöi-henyesbarnák, nagyrészt azonban sűrűn fehérmoly-
hosak ; inkább vagy kevésbbé kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. K'özé]mag-yok, kúposak, igen tompahegyűek, szürkével és 
barnával tarkázott vörhenyesek. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és elég keményszövetűek ; kerek to
jásdadok, itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, rövidke, szúrós hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig vagy éppen nem 
íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, si
mák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken előrehajló, éles fogak
kal elég sűrűn, nem mélyen, de igen szabályosan fűrészesek. Levéhlyelök 
hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, hajlékony ; inkább vagy 
kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomiuik, fölfelé állók, 
kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei nem oly kerek tojásdadok, mint 
a vesszőkön levők, csatornásak, széleiken hullámosak; hosszas, vékony, haj
lékony nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Gounault. 
Leiről. J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. V. 233. 

L e r o y , Dict. depomol. I. 370. 
Mas. Le Verger, II. 31. és mások. 

Észrevétel. Minthogy e körtefaj még vidékem mostoha viszonyai közt 
is jól díszlik és terem is; széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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343. Fulvia. 
(Pulvie; Nouvelle Fulvie; Neuo Fulvie.) 

Származása. E kitűnő körtét Gré^oire nyerte magról, Jodoigneban 
(Belgimn). A magról kelt anyafa 1854-ben termett először. Minthogy ezen, 
napjainkban már széltére elterjedt körtefajnak német és franczia neve átalá-
nosan nem Fulvia, lianem Uj-Fulvia; azt kellene föltételeznünk, hogy Gi'égoire 
két körtefajt is keresztelt el családja ugyanazon nőtagjának nevéről t. i. az 
egyiket i-égebben, a másikat pedig ujabban : de erről a gyümölcsész irók vagy 
nem tudnak, vagy legalább müveikben semmi bizonyosat nem jegyeztek föl. 
Valószinű azonban hogy, — ha Grégoire régebben adott is egy körtefajnak 
Fulvia nevet; — az a köi'tefaj selejtes volt és ő maga sem terjesztette, mit 
az is bizonyítni látszik, hogy az ujabb gyümölcs jegyzékekben a régi Fulvia, 
csak mint az Üj-Fulvia hasonneve emlittetik föl: ennélfogva, ha nincs egy 
önálló, Fulviának nevezett, régibb körtefaj ; fölöslegesnek tartom az egyszeiü 
„Fulvia" név helyett az „Uj-Fulvia" — nevet emlegetni föl. Én e fajt 
Grégoire-tól 1870-ben fönebbi, egyszei'ű neve alatt, Reutlingenböl pedig Uj-
Fulvia név alatt kaptam meg. Mindkét helyről került fajom több ízben teimett 
már teljesen egyező gyümölcsöket. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja, ^'áltozó; többnyire azonban csigás körtealaku vagy hosszas 

csigaalaku, szabálytalanul boltozott, buczkos és hovadásos fölületű. Zöme a 
középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi inkább 
vagy kevésbbé széles karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, 
aztán mindinkább fogyva s gyakran behajlást is alkotva, inkább vagy kevésbbé 
rövid, tompakupos végben enyészik el. S z á r a majd rövid, vastag, húsos, 
görcsös, majd középhosszú, fás, de tövénél húsos, barnás vagy vörhenyes 
mázzal csaknem végig befuttatott; a gyümölcs csúcsán csaknem a fölszínre 
helyezett s néha egy-egy húsos dudortól ferdére nyomott, többnyire azonban 
a gyümölcs csúcsából, csaknem ennek folytatásaként, húsosán kiemelkedő. 
K e l y h e nyílt; rendetlenül fölálló, hosszas vagy rövidke, hegyes, sárgás
barna, szai'imemű osztványaival íágnyilásu, de szűk és mély üregben ülő, 
melynek falain és karimáján lapos ránczok és bordák váltakoznak és ezek 
rendetlenül a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét meg
zavarják a gyümölcs egyik oldalát hizottabbá tevén, mint a másikat. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, majd gyöngéd, majd száraz 
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte zöldessárga; értével czitromsárga; 
napos oldalán elejénte barnás és homályos, később pedig derültre változó 
vér pii'ossal van befuttatva, mely színezet szelídebb árnyalatkép, gyakran a 

10 
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g-yiimölcs árn3'as oldalára is átlmzódik. Pontozata elég sűrű, finom, apró, fahéj-
szinü pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. Finom rozsdaalakzatok majd 
elszórtan, majd sűrűbben is összefolyva, különösen a gyümölos két sarka 
körül, gyakran mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, igen finom, tömöttes, olvadó; mag
tokja körül is csak finoman köves-szemcsés; leve rendkívül bö, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos, fűszeresízű. 
Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyü; tágas tömlöcskéi mindenikében 
egy vagy két, hosszas tojásdad, hegyes, barna, ép magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges 
és elég edzett; korán és a neki kedvező helyen igen bőven termő; fölálló 
vagy nyilt szögekben, kuszáitan szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, rendetlen alakú koronát alkotó 
Vadonczon inkább díszlik, mint bii'salanyon; korona-magasságban ojtva szálas
fának is alkalmas: de léczezet melletti művelésre alkalmasabb, mintsem giüa-
fának. Vidékem mostoha viszonyai közt a hosszan tartó szárazságot meg
sínylette, (gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, hajlékonyak, vékonyak vagy közép
vastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók, de hegyöknél többnyire bunkósan 
végződök; ritkán egyenesek, igen könyökösek, finoman bordázottak, gyenge 
korukban hegyök felé finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, napos 
félőkön szürkésbarnák, árnyas félőkön barnássárgák; apróbb-nagyobb, kissé 
kiemelkedő, kerek vagy tojásdad, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembe-
tünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid és hasaskuposak, elég hegyesek, a vesszőtől 
elállók és gyakran sarkantyulag, kiszögellők, szürkével árnyalt sötétbarnák; 
majd alig, majd eléggé kiemelkedő, Irárombordás talapra lielyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek, sziirkével árnyalt 
pii'osasbarnák. 

Levelei. Kicsinyek; még a vesszők alján is csak középnagyok; elég 
vastag és igen keményszövetűek; tojásdadok vagy rövidkerülékesek; több
nyire hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy 
laposvölgyesek; alig vagy éppen nem íveltek; gyenge korukban széleiken és 
alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fénye
sek, világos-zöldek; széleiken előrehajló, kissé éles fogakkal sűrűn és szabá
lyosan fűrészesek. Levélnyelök többnyire rövid, vastag és merev; rézsunt 
fölfelé vagy csaknem \'ízirányosan álló. Levéli)álhái áridomuak, a nyél tövétől 
kissé fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Vü'ágrügyet körítő levelei 
csaknem laposak, hullámosak ; szétálló rugalmas nyelőkről csaknem vízirányo-
san szétterülök. 

Hasonnevei. Fulvie Grégoire; Belle de Jai-nac. 
Leírói. B i V 0 r t, A?ina/. de pomol. IV. 59. és Les Jruits du jardin Van 

Mons, 105, lap. 
Le roy , Dict. de pomol. 11, 467. 
. lahn, lllustr. Handb. dcr Obstk. V. 519. és mások. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy minden valamire való kertben helyet ad
junk számára legalább egy-egy fának. Nagyol)b folyó vizeink mellékén, az al
földön is, de hazánk emelkedettebb tájékain különösen méltó volna nagyban is 
tenyésztenünk. 
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344. Chaumonteli vadoncz. 
(Besi de Chaumontel; Die Chaumontel.) 

Származása. E jeles körte Francziaországból származik. Több mint két 
százada annak, midőn Chaumontel-ban, Lnzarclie-hoz közel fölfedezték anya
fáját, mely ott véletlenül kelt magi'ól. Egy ily, tisztes vénséget ért körtefaj, 
nem csuda, ha napjainkban már mindenfelé el van terjedve s neve még a 
gyümölcsészetben járatlanok előtt is, mindenütt ismeretes. Ojtóvesszejét 1868 
óta több helyről is megkaptam. Több ízben termett már nálam. Fajom való
disága, kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon, tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű; néha pedig csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; kedvező viszonyok közt jókora nagy. 
Alai<ja. Igen változó, többnyire azonban hasas csigaalaku; kedvező vi

szonyok közt pedig inkább vagy kevésbbé hosszas köitealaku; majd minden
kor szabálytalanul boltozott, buczkós és kelyhes végén csaknem kalvilszei'űen 
bordásfölűletű. Zöme gyakran a középtájra, néha pedig jóval alább, kely
hes vége felé esik, honnét kelyhe felé majd kúposán összehúzódva, majd 
szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé széles, 
többnyire hullámos vagy ormós karimában végződik; szára felé pedig el ej én te 
szelíden, aztán mindinkább fogyva és néha behajlást is alkotva, rövidebb vagy 
hoszabb kúpos véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, középvastag, 
fás, bunkósan végződő barna vagy vörhenyes mázza] végig -bevont; a gyü
mölcs csúcsán csaknem a fölszínre helyezett; néha csekélyke mélyedésbe, 
mintegy ei'őszakosan benyomott és gyakran egy-egy húsos dudortól ferdére 
taszított. K e l y h e elég nagy, nyílt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, 
törékenyhegyű, barnás osztványaival rendetlenül kikanyarított, inkább vagy 
kevésbbé szűk üregben ülő, melynek aljáról ránczok és bordák indulnak a 
karima felé és itt hullámos emelkedéseket alliotnak, melyek elenyészőleg a 
gyümölcs derekára is íölvonulnak s annak kerekdedségét gyakran meg-
zarvarják. 

Szine. Bőre vastag és kemény, elég sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte fűzöld; értével aranysárga; napos oldalán föld vörössel inkább 
vagy kevésbbé színezett. Pontozata sűrű, apró, fahéj színű pettyecskékből 
álló; elég szembetűnő. Finom vagy kissé érdes, barnás, de később vörhenyesre 
változó rozsdamáz gyakran a gyümölcs egész fölületét ugy eltakarja, hogy 
alapszíne csak itt-ott csillámlik ki; néha még feketés ragyaszeplök is talál
koznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom töraöttes olva
dó, néha azonban csak félszerint olvadó; magtokja ícörül köves-szemcsés; 
leve bő, igen czukros, az Izambert körtére emlékeztető, finom, de néha 
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húzós savanynyal emelt, igen kellemes, ffíszeresízű. Magtokja zárttengelyfí; 
szűk tömlöcskéibeu tojásdad, világos barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatalkorában vígan, később csak mérsékelten növő, de elég egész
séges és edzett; elég korán és bőven, de nem rendesen termő; rendetlenül 
föl- és szétálló, gyakran i)edig lefelé is görbülő ritkás, nyúlánk ágaival, me
lyek gyüniölcspeczkekkel elég jól bei'uliázkodnak, szabálytalan alakú, szellős 
koi'onát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint bii'salanyon; alkalmas szálas-
fának, de még inkább alkalmas léczezet melletti művelésre szárnyasíának 
( = palmette.) Mindenütt díszlik ugyan; de levelei nyár folytán majd minden 
évben megragyásodnak, fekete foltokat kapnak, s idő előtt lehullanak, a mi 
aztán a gyümölcsök kifejlődésére több tekintetben káros hatással van. Gyü
mölcsei elég jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy igen hosszak, karcsúak és hegyök 
felé igen elvékonyodók; ritkán egyenesek, igen könyökösek, bordázottak : 
gyenge korukban elég sűrűn fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, pirosas 
szennyesbarnák; jókora nagy, hosszas, fehéres pontokkal sűrűn és elég szem-
betűnőleg pontozottak; i'endetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szür
kével árnyalt sötétbUrnák; alig kiemelkedő, finoman és hosszan bordázott ta
lapon ülők. 

Virágrügyei, Középnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, sötétbai-nák. 
Levelei. Kicsinyek; elég vastag és keményszövetűek, merevek; több

nyire hosszas tojásdadok; majd szabályosan, majd kissé hirtelen elkeskenj'e-
dő, hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök; a vesszők alján lapos völ
gyesek, fölebb i)edig a vesszőn mindmind-inkább csatornásak; inkább vagy 
kevésbbé íveltek; gyenge koi'ukban széleiken és alsó lapjukon finoman mol}̂ -
hosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; 
széleiken előre hajló, éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök 
rövid vagy rövides, vékony vagy középvastag, elég merev; inkább vagy ke
vésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy áridómuak, hamar 
elhullók. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a 
vesszőkön levők, csaknem laposak, hullámosak; föláJló, hosszas, vékony, rugal
mas nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Poire de Chaumontel; Beuri'é d' hiver. 
Leírói. D i e 1, Kernobstsorten, II. 62. 

J a h n , llliistr. Handb. der Obstk. 11. 173. 
L e r 0 }̂ , Dict. de poniol. I. 266. 
Mas, Le Verger I. 47. és sokan mások is. 

Észrevétel. Inkább való e faj hazánk emelkedettebb tájékaira, mintsem 
az alföldre. Olyan mostoha körülmények közé, a milyeneket vidékemen talál, 
kevés haszonnal járna tenyésztése. Nagyobb folyó vizeink mellékén azonban, 
a hol a talaj nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, bizonyára még az al
földön is hálásan fogja kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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345. Alkirálynö, 
(Proche le roi; Vice-Königin.) 

Származása. Valószínűleg Van Mons nyerte niagról, iioha, mikép Ober-
dieck megjegyzi, a Van Mons katalogjában nincsen fölemlítve. Dielhez e faj 
egyenest Van Monstól került. Kevéssé van még elteijedve; nolia szépszine-
zetű, elég jó gyümölcsei végett, kivált hegyes vidékeken, nagyon megérdem-
lené a tenyésztést. Ojtóvesszejét 1872-ben kai)tam Oberdiecktól, Jeínsenböl. 
Több ízben termett mái- nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon decemberig is eltart. 
Minősége. TI. rendű csemege; de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval kisebb is. 
Alakja. Inkábl) vagy kevésbbé hosszas csigaalaku vagy csak hasas csi-

gaalakn; majd elég szabályosan, majd szabálytalannl boltozott, buczkos és 
szelíden hovadásos-fölületü. Zöme néha középtáji'a, gyakran pedig jóval alább, 
kel3'hes vége felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hírtelen göm
bölyödve boltozódik s kelyhe köi'fíi elég széles, laposas karimában végződik; 
szái-a felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással vagy a nélkül is 
fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas, kúpos véget alkot. S z á r a majd rö
vid, vastag, kissé húsos és görcsös, majd középhosszú, közép vastag, fás, zöl
des, nagyrészt pedig barnamázos; a gyümölcs csúcsából csaknem annak foly
tatásaként kiálló és húsos dudortól, gyakran, ferdére nyomott. K e l y h e 
egészen nyílt; rézsunt fölálló vagy szétterülő, szürkésbarna, szarunemű oszt-
ványaíval szűk és elég mély, szelíden ránczosfalu üregben ülő, melynek ka
rimáján némi hullámos emelkedések láthatók, a melyek néha a gyümölcs de
rekán is nyomozhatok. 

Színe. Bőre vékony, szívós, sima, gyöngédtapintatu, elég fényeg; ele
jénte sárgás zöld; értével élénk czitromsái-ga; napos oldalán mosolygó-szép 
pírossal mosott vagy belehelt és sűrűn pettyezett. Pontozata sűrű; egĵ en-
lően elszórt, apró, fahéjszim'í i)ettyecskékből álló, kevéssé szembetűnő. Finom 
rozsdamáz kehelyüregének falain és szára köriü mutatkozik néha: de fölüle-
tén, egyebütt csak elvétve íbi'dul elő egy-egy foltocska. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, félfinom, roppanós; mag
tokja körűi kissé köves-szemcsés; leve elég bő, igen czukros, alig némi gyön
géd savanynyal emelt, kellemes, fűszeresizű. .JCagtokja zárt vagy csak kissé 
jiyilttengeiyü; tömlöcskéíben kisded, tojásalaku, sötétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, edzett; korán és védett helyen igen bő
ven termő; fölálló vagy rézsunt fölfelé töi'ekvö ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel hamar és jól bei'uházkodnak, ritkás, szellős, gulaalaku koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik mint birsalanyou; alkalmas gulafának és vé-
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dett helyen szálasfának is. Mindenütt jól díszlik és teremne is bőven; ha az 
erösebb szelek gyümölcseit idő előtt le nem tizedelnék. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, he-
gyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, kissé könyökö-
sek, csaknem bordázatlanok; csupaszak, pirossal árnyalt sárgásbarnák; a.p-
róbb-nagyobb, többnyire hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szem-
betfínőleg pontozottak ; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől elállók, szürkével 
kissé tarkázott szennyesbarnák; alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, 
többnyire kissé lazán álló, szennyesbarna pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszövetűek 
kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles 
hegyben végződök, laposak vagy igen lapos-völgyesek: íveltek; nyelőkről 
kissé lefelé konyulok; csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken 
majd alig észrevehetőleg és ritkásan fürészesek, majd pedig épszélűek. Le-
vélnyelök a vesszők alján elég hosszú, egyebütt pedig középhosszú, közép
vastag, elég merev; rendetlenül föl és szétálló. Levélpálhái kicsinyek, árido-
muak, a nyél tövétől fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változó nagyságnak, többnyire hosszas kerülékesek vagy itt-
ott hosszas tojásdadok, csaknem laposak ; hosszas, vékony, rugalmas nyelők
ről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e 1, Kemobstsorten, almákat és körtéket tárgyazó, III. 309. lapján. 

0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. II. 509. 
D i 11 r i c h, Handb. der Obstk. I. 708. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Nem való a sík alföldre: hanem hazánk emelkedettebb fekvésű 

tájékain, a hol a fákat az erősebb szelek ellen nagy hegyek oltalmazzák, bizo
nyára megérdemelné, hogy minden kertben helyet juttassunk számára. 
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346. Angers-i ízletes. 
(Délices d'Angers; Leckerbissen von Angers.) 

Származása. E jeles körtét valószinüleg Van Mons nyerte magról. Le-
roy még 1832-ben kapta meg tőle ,.Hardeiipont ízletese" név alatt: de e ne
vet csak tévedésből adhatta Van Mons a fönebbi körtefajnak; mert akko
riban már széltére ismeretes volt a valódi „Hardenpont ízletese", melytől a 
fönebbi teljesen különbözik. Van Mons tévedéseinek róható föl, hogy most 
már többféle hasonneve alatt van e körte forgalomban. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam bold. Belke Tivadar, kertésztanár barátomtól, Keszthelyről. Több 
ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. >;álam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon novembe
rig is eltart. 

Minősége. I. rendíi csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Alakja. Kissé változó; többnyii-e azonban gömbölyded csigaalaku; kissé 

szabálytalanul boltozott buczkosfölületü. Zöme csaknem középtájra esik, hon
nét kelyhe felé majd szeliden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s több-
nyh-e kissé ferdén álló, laposas karimában végződik ; szára felé pedig sze
líden összébbhuzódva boltozódik s rövid, tompa csúcsban fogy el. S z á r a rö
vid, vastag, fás, tövénél húsos, görcsös, bunkósan végződő s nagyrészt bar-
uamázos ; majd a fölszínre helyezett, majd csekélyke mélyedésből, Imsos emel
kedések közül kiálló. K e l y h e zárt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, tö-
rékenyhegyü, rövid, csatornás, szarunemü osztványaival szűk tányéralaku mé
lyedésben ülő, melynek falain csak szelid, lapos ránczok mutatkoznak, de ezek 
az üreg karimáját alig teszik hullámossá s a gyümölcs derekára, szembetű-
nöleg nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre vastag és keménykés, elég sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő ; elejénte homályos zöld ; értével aranysárga ; napos oldalán föld-vörös
sel mosott vagy belehelt. Pontozata elég sűrű; apró, barna pettyecskékböl 
álló, nem szembetűnő. Elnom, néha pedig kissé érdes rozsda hálózatosán vagy 
szakadozott foszlányokban, majd minden gyümölcsön, különösen pedig a gyü
mölcs kelyhe és szára körül szokott előfordulni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó vagy néha 
félszerint olvadó ; magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja majd 
nyílt-, majd zárttengelyü; tömlőcskéiben jókora nagy, hegyes-tojásdad, fe
kete, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vidékem mostoha viszonyai közt csak mérsékelten növő, de elég 
edzett; korán és bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beraházkodnak, sürülombos, gulaalaku koro-
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nát alkotó. Vadonczoii inkább díszlik, mint birsalanj'on; alkalmas Riilafának, 
de védett helyen szálas fának is. Vígtenyészetéhez és termékenységéliez kellő
leg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcseit az erösebb szelek le szokták 
tizedelni. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, vékonyak, hegyök felé még inkább 
elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek, bordázatlanok; gyenge 
korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csnpaszak, zöldes 
sárgák, napos félőkön bai-nássárgák; apró, hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn, 
de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, hasaskuposak, kissé hegyesek, a vesszőtől jól elállók, 
szürkével tarkázott barnák ; alig kiálló, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsukuposak, elég hegyesek, simák, sötétbarnák. 
Levelei. Kicsinyek; elég vastag és keményszövetűek : tojásdadak vagy 

tojásdad-gömbölyűek ; hirtelen elkeskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök ; 
laposak vagy lapos-völgyesek; inkább vagy kevésbbé íveltek; gyenge koruk
ban fioman és ritkásan molyhosak; ért korukban csnpaszak, simák, bágyad
tan fénylők, elég élénkzöldek; széleiken előrehajló, torapa fogakkal nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, vékony, de elég 
merev; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonálidomnak, a nyél tövétől fölebb, 
a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő s a vesszők alján levő 
levelei nagyobbak, szélesebbek és hoszabbak, mint a vesszőkön levők, csak
nem laposak, hullámosak; rézsunt fölfelé álló, rövidebb vagy hosszabb, vé
kony, i'Ugahnas nyelöki'ől, kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Beurré des Haules-Vignes; Beurré de Lasalle; Fondante 
du Panisel; Pelices d'Hardenpont d'Angei's; stb. 

Leirói. L e r 0 y Dict. de ponwl. 11. 13. 
Mas Le Verger, III. 81. sz. alatt. 
J a h n , Jlhístr. Haitdb. der Oósik. H. 449. és mások. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen ta
lál, nem való e körtefaj; mert itt fája csak sínylődik és csak ritkán képes 
teremni. Kellőleg nyirkos, kötöttebb vagy iszaplerakodásból álló talajban 
mindenütt képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet kérteinkben szá
mára, juttatunk. 
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347. Antónia vajoncz, 
(Biíurrá Antoinette: Anfcoinetten's Butterbirn.) 

Származása. E jeles körtét magrólnyei'te (xeest-Saint-Reinybeu, Jodoigiie 
mellett Bivort Sándor, a ki Belgium gyümölcsészetét több, kitűnő, magról 
nyert gyümölcscsel gazdagította. A magról kelt anyafa 1846-ban termett 
először. Terjesztésre méltónak találván e körtefajt,, neje nevéről keresztelte 
el Bivort s e név alatt széliére el van már terjedve mindenfelé. Ojtó vessze
jét 1879-ben kaptam Leroy világliirü faiskolájából, Angersből. Több ízben 
termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végén sept. elején; hűvösebb táiakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is nagyobb is. 
Alakja. Többnyire csigás köitealaku, néha pedig hasas csigaalaku; sza

bályosan boltozott sikfölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé szelideu gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi 
inkább vagy kevésbbé szűk, laposas karimában végződik; szára felé pedig 
elejénte szehden, aztán némi behajlással vagy a nélkül is fogyva, inkább 
vagy kevésbbé hosszas, kai'csukupos végben enyészik el. S z á r a hosszas, vas
tag vagy elég vastag, fás, tövénél húsos, hegyénél bunkósan végzőáő, zöldes, 
itt-ott pedig rozsdafoltos; a gyümölcs csúcsából, annak folytatásaként, húso
sán kiemelkedő, néha pedig húsos emelkedés mellől, a fölszinböl, ferdén 
kiálló. K e l y h e jókora nagy, nyilt; rendetlenül fölálló, de hegyökkel hátra-
görbülö, rövides, szürkésbarna, szarunemü osztványaival csaknem a fölszínre 
helyezett vagy csekélyke mélyedésben ülő, melynek falain és karimáján csak 
néha mutatkoznak némi nyomai a bordás vagy hullámos emelkedéseknek. 

Szine. Bőre finom, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő: elejénte 
sáppadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga és 
néha némi igénytelen pirossal színezett. Pontozata sűrű; apró, vörhenyes
barna pettyecskékböl álló, inkább vagy kevésbbé szembetűnő. Eozsdaalak-
zatok itt-ott, különösen pedig szára és kelyhe körül szoktak mutatkozni rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, némi zöldes vagy sárgás árnyalattal, finom, 
tömöttes, olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, 
finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja nyilt 
tengelyű; öblös tömlöcskéiben tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges, edzett; korán és bőven termő; föl
álló, vagy elég nyilt szögekben fölfelé törekvő és később szétálló, nj'ulánk 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de 
kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik mint 
birsalanyon: alkalmas gulafának inkább, mintsem szálasfának. Mindenütt jól 
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díszlik ugyan : de, liogy rendesen és -bőven teremhessen, mély termörétegíí 
kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei elég- jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, hegyök 
felé igen elvékonyodók; ritkán egyenesek, hanem kissé görbék és könyökösek, 
finoman bordázottak; gyenge koi'ukban finoman feliérmolyhosak; ért korukban 
csupaszak, barnáspirosak; apróbb-nagyobb, kerek, fakó vagy fehéres pontokkal 
jellemzőleg sűrűn és szembetűnöleg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban 
elég hosszas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy küzépnagyok, kúposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével árnyalt pirosasbarnák; majd alig, 
majd eléggé kiálló, hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, liasaskuposak, rövidheg3álek, szürkével tarká
zott pirosasbarnák. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és keményszövetűek; hosszas tojás
dadok, a vesszők hegye felé pedig keskenykerülékesek; majd szabályosan, 
majd liirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök ; csaknem laposak 
vagy laposvölgyesek; iveitek; gyenge korukban finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken 
igen apró fogakkal sűrűn, szabályosan, de nem szembetűnöleg fűrészesek. 
Levélnj'elök a vesszők alján hosszas, fölebb pedig mind-mind rövidebb rugal
mas, ősz felé pirossal színezett; rézsunt fölfelé álló. Levélpálliáí elég hosszak, 
vékony fonálidomuak, többnyíre a nyél tövétől fölebb, a nyélre helyezettek, 
elég tartósak. Virágrűgyet körítő levelei többnyii'e nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők, szép kerttlékesek, laposak, szelíden hullámosak; hosszú, vékony, haj
lékony nyelőkről ívelten lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B í V 0 r t , Atmal. de pomol. VIJ. 61. és Les fruits du jardiii Van 

Mons. 79. 1. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 300. 
J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. II. 267. és mások. 

Észrevétel. Inkább való hazánk emelkedettebb fekvésű vidékeire, mint
sem az alföldre: de, a hol kellőleg nyirkos földet talál, bárhol is megérdemli, 
hogy számára helyet juttassunk kérteinkben. 
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348. Bacheiier vajoncza. 
(Bourró BachelÍGr; Baoheliors Butterbirn.) 

Származása. E jeles körtét Bacheiier, cappelle-brouck-i kertész nyerte 
magról, 1845. körül, Frankhonban. Napjainkban mindenfelé el van már ter
jedve. Ojtóvesszejét még 1869-ben kaptam bold. dr. Lncastól, Reutlingenböl. 
Több ízben termett már nálam is: de vidékem mostoha viszonyaiközt leírásra 
alkalmas példányokat egyszersem kaphattam róla. Leírását ez nttal is azon 
gyümölcsökről közlöm, a melyeket Oláh Gynla, szenvedélyes gyümölcsész bará
tom Nánásról küldött volt azon fájáról melyet a tőlem kapott vesszőkről 
nevelt, s mely nála, az ottani homokos talajban igen jól tenyészik. 

Erésideje. Nálam oct. hűvösebb tájakon decemberig is eltart. 
Minősége., T. rendű, ott pedig, a íiol illata és fflszeressége jól kifejlőd

hetik, kítünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy jókora nagy. 
Alakja. Rendkívül változó; többnyíre azonban hasas körtealaku, vagy 

hosszas, hasas csígaalaku; többnyíre szabálytalannl boltozott, hovadásos és 
bnczkos-fölületü; egyik oldalán rendszerint hízottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe 
felé majd szelíden, majd hírtelen gömbölyödik s kelyhe körül inkább vagy 
kevésbbé szűk talpban végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
némi behajlással is fogyva, többnyire rövid, vastag, ferdén csonkázott knpos 
véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vastag vagy közép
vastag, fás, görbe, bunkósan végződő, vörhenyes barna mázzal csaknem egész 
hosszában bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos gyürűzetböl oldalvást kiálló 
vagy csekélyke mélyedésbe helyezett, melynek karimája az egyik oldalon 
jóval fölebb emelkedik, minta másikon. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; 
rendetlenül fölálló, keskeny, hegyes, barna osztványaival inkább vagy kevésbbé 
tágas és ritkán mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain és karimáján 
lapos bordák és barázdák váltakoznak, melyek a gyümölcs derekára is 
inkább vagy kevésbbé szembetünőleg fölvonulván annak kerekdedségét majd 
mindig megzavarják. 

Szine. Bőre vékony, de kissé szívós, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; 
elejénte élénk fűzöld; értével zöldessárga vagy czitromsárga; napos oldalán 
gyakran, homályos vörössel mosott vagy csak belehelt és élénkebb pírossal 
csíkozott vagy márványzott. Pontozata sűrű; finom, apró pettyecskékből álló, 
alig szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén: de kehelyüre-
gének falain némi finom, áttetsző rozsdamáz gyakrabban jelentkezik. 

Belseje Húsa fehér, a bőr alatt sárgásba vagy zöldesbe játszó fehér, 
finom tömött, olvadó; magtokja körűi is csak alig észrevehetoleg köves
szemcsés; leve bő vagy igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
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igen kellemes, bár nem mindig kellőleg íüszeresízü. líagtokja nyílttengelyü; 
szűk tümlöcskéil)en, tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája.*) Mérsékeltnövésü, de egészséges és elég edzett; korán, rendesen 
és elég bőven termő; fölálló vag}' rézsnnt fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól bernliázkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős 
gnlaalaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon, gula-
fának alkalmasabb, mintsem szálasfának; kellőleg nyirkos iszaplerakodásból 
álló vagy homokos talajban díszlik és terem legjobban. CTyümölcsei nagy
ságuk mellett is jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, közéi)vastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodok, elég egyenesek, kissé könyökösek, bordázatlanok; 
gyenge korukban eléggé molyliosak; éi't konikban csnpaszak, sárgás barnák 
vagy mogyorószín-sárgák; egyenlőtlenül elhintett, elég szembetíínö, kerek 
vagy kissé hosszas, sárgás pontokkal jelzettek; rendetlen többn3áre azonban 
elég rövidlevélközfíek. 

Rügyei. Elég nagyok knposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, sötét 
gesztenye-színnek; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Vírágrügyei. Elég nagyok, hosszaskuposak, kissé hegyesek, sötét gesz
tenyeszínnek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; 
széles tojásdadok; szabályosan elkeskenyedö, éles hegyben végződök; csak
nem laposak vagy lapos völgyesek; alig íveltek, de hegyükkel kissé lefelé 
konyulok ; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban 
csnpaszak, simák, fényesek, élénk zíildek ; széleiken előre hajló, tompa vagy itt-
ott kissé éles fogakkal szabálytalanul fíírészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, elég vastag, nigalnms; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái fonál vagy áridomuak, hanmr elhullók. Virágrügyet 
körítő levelei hosszas tojásdadok, csaknem laposak, széleiken kissé lefelé hajlók; 
csaknem vízirányosan szétálló, hosszas, rugalmas nyelőkről lekonyultán szét
terülök. 

Hasonnevei. Bachelier. 
Leirói. B i v 0 r t, AnnaL de pomol. Vili. 33. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. J. 310. 
Mas, Le Verger. I. 147. 
J a h n, Ilhcstr. Hmidb. der Obstk. V. 301. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön csak olyan kertekbe való, a hol a talaj nyáron 
át sem képes elveszíteni kellő nyirkosságát. Hazánk hegyesvölgyes vidékein 
méltán megérdcjnli, hogy minden kertben helyet juttassunk számára. 

*) A növéiiyzpt leirá.'iához szükséges adatokat Oláh Gyula öcsém volt szíves nekem 
Nánásról megUiildmii. Nálam o t'aj csak siiiylödik s az itteni mostoha viszonyokkal nem 
birváu megküzdeni élete nem tartós. 
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349. Bara minister. 
(Ministre Bara.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigneban. (Bel
gium.) Mint újdonság, napjainkban még kevéssé van elterjedve. Ojtóvessze-
jét 1870-ben kaptam Veress Ferencz fényképész vutól. Kolosvárról, kinek a 
fajt maga Grégoire küldötte meg. Több ízben termett már nálam. Fajom való
diságában bizva ezennel bemutatom körülményes leírásban. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon decemberig 
is eltart. 

Minősége. Vidékem mostoha viszonyai közt csak II. rendű csemege
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Csigás vagy hasas körtealaku; egyik oldalán hizottabb, mint a 

lUiísikon; kissé hovadásos és buczkosfölületü. Zöme a középtájnál kissé alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik 
s kelyhe körül elég széles, többnyire fe.rdén álló karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán némi behajlással is fogyva inkább vagy 
kevésbbé rövid, tonipakupos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy kö
zéphosszú, elég vastag, fás, bunkósan végződő, fényes világosbarna mázzal 
végig befuttatott; a gyümölcs csúcsán szűk mélyedéskébe, néha pedig az egyik 
oldal fölemelkedése mellé, csaknem a fölszinre, kissé oldalt helyezett. Ke lyhe 
nyilt; rendetlenül föl- és szétálló, törékenyhegyű, barnás, szarunemü osztvá-
nyaival tágnyilásu, de szűk és elég mély üregben ülő, melynek falain egye
netlen lapos ránczok és barázdák húzódnak a karima felé, a hol szelíden hul
lámos emelkedéseket alkotnak. Ezen emelkedések lapos bordák alakjában, 
gyakran a gyümölcs derekán is nyomozliatók. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, száraz és többnyíre érdestapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével világos sárga; napos oldalán 
is csak elvétve kap némi píros leheletet. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb 
fahéjszinü pettyekből álló, szembetűnő. Rozsda majd szakadozott foszlányok
ban, majd sűrűn is összefolytan és a gyümölcs nagy részét eltakarva, rend-' 
szerint mindig mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; magtokja körül kö
ves-szemcsés; leve bő, czukros, finom, (de nálam száraz évjáráskor rendsze
rint húzós) savanynyal emelt, elég kellemes, fűszeresízű. Magtokja nyiltten-
gelyü; tömlőcskéíben hosszas, hegyes, tojásdad, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája, Erőteljes, vígnövésű, edzett; nem korán, de aztán, ha növésben 
kitombolta magát, igen bőven termő; rendetlenül föl- és szétálló ágaival,me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős, terebélyes koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-ala-
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nyon; alkalmas szálasfáiiak és léczezet melletti művelésre, szárnyasfának is. 
Mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos talajban rendesebben és bővebben 
aztán íinomabbízü gyümölcsöket is terem, mintsem száraz és laza talajban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, liegyök felé is csak keve
set vékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek; bordázatlanok; gyenge 
korukban sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, barnás-sár
gák; igen apró, többnyire kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szem-
betünöleg pontozottak; rendetlen többnyire azonban elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Kiég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől kissé elállók; szürkével kissé tarkázott sötétbarnák; kissé ki
emelkedő, boidázaüan talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek, szürkével 
és sötétbarnával tarkázott pirosasbarnák 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; vastag és keményszöve-
tüek; tojásdadok; majd szabályosan,majd lúrtelen elkeskeuyedő,hosszas vagy 
csak rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak; kissé iveitek és he-
gyökkel félregörbülők; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; gyenge korukban alsó 
lapjukon és széleiken molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, 
kissé homályos zöldek; széleiken előrehajló, apró, éles fogakkal elég szabá
lyosan fürészesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev; éles szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, rövid áridorauak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei középnagyok, kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak; 
fölálló, hosszas, rugalmas nyelőkről bokretásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még eddig senkisem irta le. 
Észrevétel. Kötöttebb és kellőleg nyii'kos talajban, hiszem, hogy fino

mabb ízű gyümölcsöket fog teremni, mint vidékem mostoha viszonyai közt, a 
hol sok, kitűnőnek ismert körtefaj szenved azon hibában, hogy gyümölcsei 
összehúzó fanyarságot kapnak. Tegyünk vele kísérletet minél több helyt! 
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350. Béranger. 
(Poi'te Bórangor.) 

Származása. E kitűnő körtét Leroy nj^erte magról, Angersban 1867-ben 
és testi lelki j(3 barátja, Francziaoi'szág liires dalköltöje, Béranger nevéről 
elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Bárba nagyon megérdemlené; még nap
jainkban sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben ka])tam Oberdieck-
tól, Jeinsenból. Fajfán nálam is termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon, hiszem 
hogy sept. végéig is eltart. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyűniölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alal<ja. Változó; majd gömbölyded, majd hasas, tompa csigaalaku; egj'ik 

oldalán rendszerint hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon és kissé lio-
vadásos és buczkosfölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül in
kább vagy kevésbbé szűk talpban végződik; szára felé pedig elejénte szelí
den, aztán mindinkább fogyva rövid, tompa végben enyészik el. S z á r a rö
vid, néha középhosszú, vastag és többnyire húsos és bunkós; a gyümölcs 
csúcsán az egyik oldal fölemelkedése mellé, csaknem a fölszinre és ferdén he
lyezett vagy szűk mélyedésből, húsos dudorok közül kiálló. K e 1 y h e nyilt 
vagy félig nyilt; fölálló, rövides, barnás, szarunemű osztványaival inkább 
vagy kevésbbé szabálytalanul kikanyarított szűk és elég mély üregben ülő, 
melynek karimáján hullámos emelkedések váltakoznak, a melyek onnan a 
gyümölcs derekára is, inkább vagy kevésbbé szembetűnöleg föl szoktak vo
nulni s annak kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de keménykés, sima, száraz vagy itt-ott gyöngédta-
pintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; na
pos oldalán aranysárga és némi narancspirossal is belehelt. Pontozata elég 
sűrű; apró, fahéjszinű pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok 
majd minden gyümölcsön találkoznak és pedig majd finom, fahéjszinű máz 
gyanánt összefolytan, majd márványzatosan elszórva. 

Belseje. Húsa fehéres némi zöldes árnyalattal, igen finom, tömöttes, ol
vadó ; magtokjakörűi sem köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresizű. Magtokja zárttengelyű; 
tömlőcskéiben hosszas, tojásdad, hegyes, sötétbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vignövésű, egészséges és elég edzett; elég korán és elég 
bőven termő; rézsunt szétálló vagy fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól bernliázkodnak, ritkás lombozatú, szellős, gula-
alaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint bh's-alanyon; gulaí'á-
nak alkalmasabb, mintsem szálasfának. Vidékem mostoha viszonyai közt is 
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elég jól díszlik: de az évekig tartó szárazságot megsínylette kissé. Ebből 
azt következtetem, hogy kellőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
csak középvastagok; elég egyenesek, noha szembetünöleg könyökösek; fino
man bordázottak; gyenge koi-ukban elég sűrűn fehéi-niolyhosak; ért kornkban 
csupaszak, sárgásbarnák, napos félőkön pirossal kissé színezettek; apró, ke
rek, többnyire azonban kissé hosszas, fehéres pontokkal elég szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, knposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, az erö-
sebb vesszők derekán pedig sarkánt3mlag kiszögellök, pirosasbaniák; elég ki
emelkedő, két szélén és közepén finoman bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak, kissé he
gyesek, pirosas barnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; elég vastag és kemény-
szövetüek; a vesszők alján hosszas, keskeny tojásdadok, fölebb pedig kes
keny kerülékesek, mindkét végükön hirtelen elkeskenyedők s i'övidke szúrós 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek, alig vagy épen nem 
íveltek; gyenge korukban alsó lapjukon finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöldek; széleiken előrehajló, finom, 
apró, éles fogakkal elég szabálj'̂ osan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, vékony, hajlékony; majd vízirányosan el-, majd rézsunt és ha
nyatt görbülten fölfélé álló. Levélpálhái elég hosszak, vékony fonálidomuak, 
fölállók, elég tartósak. Virágrűgyet körítő levelei többnyire kei'ülékesek vagy 
csaknem lándsásak, vékony és hajlékony szövetüek, csaknem laposak, szelí
den hullámosak; hosszú, vékony, rugalmas nyelökiől lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiróí. L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 536. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, de hazánk 

emelkedettebb tájékain, hiszem, hogy mindenütt hálásan kifizeti a helyet, 
melyet kérteinkben számára juttatunk. Olyan helyeken, a hol a föld nj'áron 
át is kellőleg nyirkos maradhat, íelségesízű gyümölcsei végett, egyetlenegy 
uri kertből sem volna szabad hiányoznia. 
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351. Karácsonyi vajoncz. 
Fondante de Noöl; Weinachtsbirn.) 

Származása. E becses körtét, mely csaknem minden tekintetben vete
kedik a Nemes kolmár körtével, Esperen őrnagy nyerte magról, 1842-ben 
Malinesban (Belgium.) és minthogy első gyümölcsei karácsonkor értek meg; 
fönebbi névi'e keresztelvén, kezdette elterjeszteni. Meglehetősen el van már 
terjedve mindenfelé a világon. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresból, 
a Siinon-Louis testvérek világliirü faiskolájából. Több ízben termett már ná
lam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösiebb tájakon januárig 
is eltart. 

Minősége, t'saknem kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alal<ja. Hasas, buczkos csigaalaku; néha csigás körtealaku; rendszerint 

szabálytalan, buczkos és hovadásosfölületü. Zöme a középtájnál többnyire 
kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelj'he felé szabálytalanul göm
bölyödik s kelyhe körül elég szűk és egyenetlenül hullámos karimában vég
ződik, melyre rendszerint jól felállítható; szára felé pedig szintén szabályta
lanul s gyakian némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, 
tompakupos végben enyészik el. S z á r a hosszas, vastag, fás, tövénél húsos, 
hegyénél kissé bankosán végződő, világos- vagy sárgásbarna mázzal csaknem 
végig bevont; a gyümölcs csúcsán, húsos emelkedések közé vagy csaknem a 
fölszinre helyezett, néha pedig csaknem a gyümölcs folytatásaként kiálló s 
húsos dudortól fei'dére nyomott. K e l y h e zárt vagy télig nyilt; fölálló vagy 
rendetlenül szétálló, hosszas, barna, szarunemti, csatornás osztványaival több
nyire tágas, lapos mélyedésben ülő vagy oda, húsos dudorok közé mintegy 
beszorított. Kelielyüregének karimájáról inkább vagy kevésbbé kiemelkedő 
bordák húzódnak a gyümölcs derekára s ennek kerekdedségét gyakran meg
zavarják. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt vagy fehéres zöld; értével élénk czitromsárga; impos olda
lán, kivált a najmak jól kitett példányain, szelíd pirossal belehelt és néha 
élénkebb pirossal is színezett. Pontozata elég sűrű; rendetlenül elszórt, igen 
apró, fahéjszínü pettyecskékből álló, nem szembetűnő. Rozsdaalakzatok néha 
mutatkoznak itt-ott fölületén, különösen pedig szái'a körül, a hol kisebb-na
gyobb darabon, liiunn, íáhéjszínü rozsdamáz szokott elterülni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba is játszó fehér, igen finom 
tömött, olvadó; magtokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés ; 
leve igen bő, igen czukros, gyöngéd, de néha hissé húzós savan3niyal emelt, 
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igen kellemes, gyöngéden illatos és íűszeresízű. Magtokja nyilttengelytí; töm-
löcskéiben hosszas, hegyes, karcsú tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; korán és bőven, de 
nem rendesen termő; fölfelé törekvő, nynlánk ágaival, melyek gyüniölesöző 
szervekkel sűrűn bernházkodnak, ritkás, szellős, gnlaalaku koronát alkotó. 
Birsen nem, de vadonczon jól díszlik; alkalmas gnlafának is, szálasfának is, 
de nagy fát nem nevel. Mindenütt jól díszlik ugyan, de kellőleg nyirkos ta
lajban szebb gyümölcsöket és bővebben is terem, mintsem könnyen kiszáradó, 
laza talajban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, kairsuak, hegyök felé is csak keve
set vékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek, bordázatlanok; fölállók 
vagy elég nyílt szögekben fölfelé irányulok; gyenge korukban ritkásan és 
finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, sárgás- vagy zöldesbarnák, itt-
ott vörhenyessel kissé árnyaltak; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pontokkal sű-
n'ín, de nem szerabetünőleg pontozottak; rövid levélközűek. 

Riigyei. Kicsinyek, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől kissé 
elállók, szürkével kissé árnyalt világos gesztenyeszínűek; majd talap nélkül 
a vesszőre, majd alig kiálló, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Ivözépnagyok, hosszas kúposak, alig hegyesek; lazán álló, 
szürkével szegett, viiágos gesztenyeszínű pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; vékony, de keményszövetüek; 
kerülékesek; nyelők felé gyakran inkább elkeskenyedők, mintsem hegyök felé, 
a hol többnyire rövidke, éles hegj'ben végződnek; csaknem laposak vagy la-
posvölgyesek; nem íveltek; gyenge korukban kissé hamvasak; ért korukban 
csnpaszak, simák, bágyadtan fénylők, világos zíildek; széleiken a nyél félé 
ritkásan és tompán, de a levél-tányér hegye felé sűrűn, finoman és élesen 
fürészesek. Levélnyelük középhosszú, közép vastag, merev; rézsunt fölfelé álló. 
Levéljiálhái ái'idomuak vagy fogas lándsásak, a nyél tövétől kissé fölebb, a 
nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet kön'tő levelei hosszas kerülé
kesek, csaknem laposak; hosszú, vékony rugalmas nyelőkről kissé lekonyul
tán szétállók. Lándsás melléklevelek az erősebb hajtásokon gyakoriak. 

Hasonnevei. Belle de Noel; Belle apres Noel; Bonne de Noel. 
Leirói. B i V 0 r t, Amial. de potnol. Vll. 67. 

J a h n, Illiistf. Handb. der Obstk. V, 373. 
L e v o y , Dict. de povwl. J. 209. 
Mas, Le Verger, T. 65. és sokan mások is. 

Észrevétel. Minthogy nagy fává nem növekszik; kerített házi kertekbe 
való inkább, mintsem szabadon álló gyümölcsösökbe. Finomízű gyümölcsei 
végett egyetlen-egy kertből sem volna szabad hiányzanía. 
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352. Josse Smet kolmárja. 
(Colmar JOSSG Smet.) 

Származása. Bizonytalan. Mas Alfonz, a ki e fajt Belgiumból, De 
Jonghetól kapta, csak annyit jegyez meg róla, hogy a Van Mons magonczai 
közt találtatott. Ki találta föl? kinek vagy minek a nevéről keresztelte el? 
E kérdéseki'e talán a belga gyümölcsészek adhatnának feleletet. A nálam 
meglevő, gyümölcsleirásokat tartalmazó könyvek közül egyedül a Mas Alfonz 
müvében, melyet az ő halála után adtak ki, találom megemlítve nevét e be
cses téli körtefajnak, mely termékenységénél s gyümölcsei jósága és tartós
ságánál fogva nagyon megérdemelné a széles elterjesztést. Ojtóvesszejét 
1877-ben kaptam Boisbuneltól Eouenból, mint késő tavaszszal érő, jeles kör
tefajt. Azóta több-ízben termett már nálam is. Fajom valódiságában nincs 
okom kételkedni; mert azon rövid jellemzés, a mit Mas a fa növényzetéről 
liátrahagyott, teljesen ráillik az én fajom növényzetére is. 

Érésideje. Nálam dec. január; hűvösebb tájakon s kedvezőbb viszonyok 
közt késő tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alal<ja. Változó; többnyire azonban hosszas csigaalaku vagy csigás kör-

tealaku; elég szabályosan boltozott és csak szelíden hovadásos és buczkos-
fölületü. Zöme a közéjjtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd jiirtelen fogyva gömbölyödik s 
kelyhe körül inkább vagy kevésbbé széles, laposas karimában végződik; 
szára felé pedig elejénte szelíden fogyva, aztán behajlást is alkotva, hosszabb 
vagy rövidebb, karcsukupos végben enyészik el. S z á r a i'övides, elég vas
tag vagy közép vastag, fás, tövénél kissé húsos, rendszerint kissé görbe; a 
gyümölcs csúcsából csaknem annak folytatásaként kiemelkedő vagy egy-egy 
húsos dudortól kissé ferdére nyomott. K e l y h e jókora nagy, nyílt; rendet
lenül fölálló, rövid, összenőtt és csaknem elnyírtnak látszó, szarunemü oszt-
ványaival tágas, lapos és nem mély üregben ülő, melynek falain csak alig 
szembetűnő, igen lapos bordák láthatók, a melyek a karimát szelíden hullá
mossá teszik s elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak a nélkül, 
hogy annak kerekdedségét megzavarnák. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, elég sima, száraz és néha szelíden 
érdestapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt világos zöld; értével czít-
romsárga; napos oldalán aranysái'ga és néha némi gyöngédpírossal belehelt. 
Pontozata sűrű; igen apró, fahéjszinü pettyecskékböl álló, alig szembetűnő. 
Finom rozsdaalakzatok, hálózatos foltokban vagy vonalakban, gyakran lát
hatók fölületén. 

11* 
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Belseje. Húsa feliéi- vagy kissé súrgáslia játszó fehér, finom vagfy elép' 
finom, kevéssé tömött, olvadó; leve bö, igen czukros, gyöngéd savaiiynyal 
emelt, igen kellemes, nolia csak gyengén fi'iszeresizű. Magtokja nyilt tenge
lyű; tágas t(»iiil(")cskéiben kissé hosszas tojásdad, kávészin-barna, ép magva
kat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vigan. később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; korán és igen bőven, többnyire csomósán termő; kissé nyilt 
szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, széplombos, kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. 
Vadoiiczon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafának is; még vidékem 
mostoha viszonyai közt is jól díszlik s ritka év, melyben gyümölcsöt ne hozna. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, 
noha könyökösek, síkfölületüek; gyenge korukban is csak hegyök felé ritká
san és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, csaknem fénye
sek, sái'gás \'agy kissé vörhenyes barnák; apró, többnyire kerek, fehéres pon
tokkal sűrűn, (le nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szür
kével tarkázott pirosasbaniák; jól kiduzzadt, bordázatlan talapon ülök. 

Vírágrügyei. Elég nagyok, tojásdadkuposak; hegyesek, pirosasbarnák. 
Levelei. A vesszők alján középnagyok, fölebb a vesszőn kicsinyek; elég 

vékony, de igen keményszövetüek; hosszas, keskenykerülékesek vagy csak
nem lándsásak; nyelők felé hirtelen elkeskenyedök; szabályosan vagy hirte
len elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles iiegybeii végződök; la
posak vagy csak igen laposvölgyesek, kissé iveitek; gyenge korukban is 
csak széleiken finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, 
világos vagy csaknem sárgás zöldek; széleiken igen ajiró, tomjia fogakkal 
ritkásan és szabálytalanul fűrészesek. Levéhiyelök hosszas vagy középhosszú, 
vékony vagy középvastag, hajlékony, csaknem vízirányosan elálló. Levélpál-
hái fbnálalakuak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszas, keskeny
kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak, csaknem épszélüek; igen hosszú, 
vékony és ívalakban lefelé hajló nyelőkről hanyagul szétterülök. 

Hasonnevei. Tudtommal nincsenek. 
Leírói. Azon hiányos leírást kivéve, melyet M a s A 1 f o n s, Pomol ge

nerálé czimü munkája VII. 222. lapján lejegyezve van, mások tudtommal még 
nem írták le körülményesen. 

Észrevétel. Minthogy még vidékein mostoha viszonyai közt is képes há
lásan kiűzetni a helyet, melyet a kertben elfoglal; széles elterjesztésre jó 
lélekkel ajánlhatom mindenfelé a hazában. 
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353. Bouvier orvos. 
(Docteur Bouvier; Doctor Bouvier.) 

Származása. Van Mons nevelte föl magról: ile csak az ö halála után 
1844-ben termett elös'íör. Mikép már több ízben is fölemlítem; Van Mons 
lialála ntán az örökösök Bivort Sándornak adták el mindazon magoncokat, a 
melyek még nem tennettek. de a melj'ekrfil Van Mons nemes gyümölcsöket 
remélt nyerni. Bívortnál termetté tehát a magról kelt anyafa első gjiimöl-
cseit, melyeket aztán jeleseknek (alálván. a hiies belga magonczozó. Bou
vier Simon egyik unoka öcsén'̂ k nevéről elkeresztelve kezdett elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 187 l-ben kaptam ()berdiecktól Jeinsenböl. Azóta náíam is be
mutattál már gyümölcseit. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. november: liüvösebb tájakon s a neki kedvező vi
szonyok közt, tavaszig is eltai't. 

Minősége. Kedvező viszonyok kíizt 1. rendű; nálam 11. sőt néha 111. 
rendű csemegegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha kisebb is nagyobb is. 
Alakja. Változó: többnyire azonban hasas körte alakú, néha pedig hosz-

szas csigaalaku: többnyire elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán hi-
zottabb, mint a másikon. Zöme nmjd középtájra, majd jóval alább, kelyhes 
vége felé esik. honnét kelyhe télé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül elég széles, ]ai)o.sas karimában végződik; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán némi csekély behajlással isfogyva, majd rövid, majd kissé hosszabb, 
többnyíre tompakupos végben enyészik eí. Szá ra rövides vagy középhosszú, 
elég vastag, fás, bunkósan végződő, sárgásbarna, mázzal végig bevont; a gyü
mölcs csúcsán a fölszinre helyezett vagy a gyümölcs folytatásaként ferdén 
kiemelkedő. Kelyhe elég nagy, nyílt; felálló vagy csillagalakulag szétterülő, 
rövid, szürkésbarna, szarunemü osztványaíval szűk és csekély üregben ülő, 
melynek elejénte barnás, később fahéjszinre változó rozsdamázzal bevont fa
lain és karimáján csak néha nmtatkoznak némi ránczos vagy bordás emel
kedések. 

Szine. Bőre vastag és keménykés, elég sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos zöld; értével zöldessárga ; napos oldalán is csak kissé 
élénkebb sárga és néha némi földvörössel színezett. Pontozata síírű, de csak 
itt-ott szembetűnő, fahéjszínü pettyecskékből álló ; nélia a gyümölcs fölületé-
nek legnagyobb részét márványzatos vagy hálózatos, finom, áttetsző rozsda 
fátyolozza be ngy, hogy az alapszín csak itt-ott tűnik elő tisztán nagyobb 
foltokban. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom vagy félfinom, ol
vadó vagy félszerint olvadó; magtokja körnl köves-szemcsés ; leve bő vagy 
elegendő, czukros, finom, de néha húzós savanynyal emelt, elég kellemes, de 
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kevéssé ftíszeresízn. Magtokja kissé n3álttenge]yíi; tömlöcskéibeii jellemzöleg 
hosszasliegyü, feketés, sovány, de ép, gyakran pedig csak idétlen magva
kat rejtő. 

Fája. Elég vignövésfl, egészséges és edzett; nem korán és, kivált vidé
kem mostoha viszonĵ ai közt, csak mérsékelten termő; éles szögekben fölfelé 
törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernliázkodnak, 
elég sürülombos, gulaaíakn koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint 
bii'salanyon; gulafiinak alkalmasabb, mintsem szálasfának. Mindenütt jól dísz
lik ngyan, de, hogy bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet és védett he
lyet kíván; mert gyümölcseit az erősebb szelek könnyen letizedelik. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok, hegyök felé szelíden elvékon3'odók; elég eg3'enesek, merevek, kö-
nyökösek, hegyök felé finoman bordázottak; gyenge korukban finoman és rit
kásan molyhosak; ért korukban csupaszak ; napos félőkön pírossal mosottak; 
árnyas félőkön olajszín — vagy zöldesbarnák; apró, kissé hosszas, szennyes
fehér pontokkal ritkásan és nem szembettínőleg pontozottak; rendetlen le-
vélközííek. 

Rügyei. Középnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szüi-
kével tarkázott pírosasbarnák; majd alig, majd eléggé kiálló, finoman bor
dázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök tojásdadok, tompahe-
gyűek, sötétbarnák. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, egyebütt a vesszőn kicsinyek vagy kö
zépnagyok ; vastag és keményszövettíek ; hosszas tojásdadok vagy kerüléke-
sek; többnyíre szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig íveltek, de nyelőkről csaknem de
rékszög alatt elállók vagy inkább lefelécsüggők; gyenge korukban csak 
alsó lapjukon és idegzetökön finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek majd élénk, majd sötét zöldek; széleiken igen 
apró, éles fogakkal szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök íiósszas vagy kö
zéphosszú, elég vastag és merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
fonál vagy áridomuak, kevéssé tartósak. Víiúgrügyet köiítö levelei többnyíre 
hoszabbak, keskenyebbek; mint a vesszőkön levők, többnyíre csatornásak, 
íveltek; szétálló, hosszú és elég vastag, de rugalmas nyelőkről lefelé lógók. 

Hasonnevei. Bívort's Schmalzbirn. 
Leírói. J a h n , Ilhtstr. Handb. der Obstk. V. 161. 

Ti e r 0 y, Dict. de pontol. IT. 33. és mások. 
Észrevétel. Az alföldön, bárhol is, kevés haszoimal járna tenyésztése; 

mert itt kötődött gyümölcseit gyenge korukban leégeti a forró napsugár, vagy 
lelegelik a kártékony rovarok, kifejlődött korukban pedig az erősebb szelek, 
a melyeknek itt mi sem áll utjokban, tízedelik le. A mi kevés mégis fön-
maradhat a fán ; az itt erötetve érik s ízének kellő finomságát nem fejtheti 
ki. Hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein tegyünk vele kísérletet. Hiszem, 
hogy ott nem lesz ellene panasz. 
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354. Vendée-i királykörte. (Olv. vandéi). 
(Eoyale-Vendée; Königsbirn aus der Vendée.) 

Származása. E kitüiui körtét ugyanazon Noulies Jenő gróf nyerte mag
ról, a kitől a Cacaudiere-i Ízletes körte is származik. (Lásd „Gyüm. vázla
tok" n . 83-dik lapján!) Magról kelt anyafája 1860-l)an termett először. Meg
lehetősen elterjedt azóta s a gyümölcsészek mindenütt dícséröleg nyilatkoznak 
róla. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból 
és 1877-l)en Boisbuneltől is, Bouenból. Több ízben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hfívösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. T. rendű; kedvező viszonyok közt kitünőleg 1. rendű csemege

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alalíja. Tojásdad gömbölyű vagy szabálytalan gömbalakn; néha hasas 

csigaalaku; többnyire kissé szabálytalanul boltozott s egyik oldalán hízottabb, 
mint a másikon. Zöme majd középtájra, majd kissé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódík 
s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk és laposas karimában végződik; 
szára felé pedig szelíden fogyva boltozódík s rövid, tompa végben enyészik 
el. Szá ra rövides vagy középhosszú, vastag vagy elég vastag, fás, néha kissé 
húsos, bunkósan végződő, világos vörhenyes mázzal csaknem végig befutta
tott; a gyümölcs csúcsán, csekélyke mélyedésbe, kissé oldalt helyezett vagy 
a gyümölcs csúcsából húsosán és kissé ferdén kiemelkedő. K e l y h e nagy, 
nyílt; rendetlenül fölálló vagy szétterülő, hosszas, bai'nás, szarunemű, csator
nás osztványaíval tágas, lapos mélyedésben ülő, melynek falain és karimáján 
szelíd, lapos bordák váltakoznak, melyek gyakran a gyümölcs derekára is föl
vonulnak s annak kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés; elég sima, noha száraz- és 
kissé érdestapintatu, bágyadtan fénylő; elején te bágyadt zöld; értével vilá
gossárga; napos oldalán csaknem aranysárga s gyakran némi homályos, füs
tös vöi'össel belehelt. Pontozata elég sűrű ; apró, barna pettyecskék alakjá
ban jelenkező, nem szembetűnő. Finom, csaknem áttetsző, fahéjszínű rozs
damáz a gyümölcs kelyhes és száras végén gyaki'an jelenkezík s e rozs-
dázat szakadozott, apróbb-nagyobb foltokban, a gyümölcs fölületén egyebütt 
is, majd sűrűbben, majd ritkábban szokott.mutatkozni. 

Belseje. Húsa feíiér, néha sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, igen 
flnom, tömöttes, olvadó; magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve bő, czuk-
i'os, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. 
Magtokja csaknem zárttengeiyü; tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, sötétbarna, 
ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mérsékeltuövésü, de egészséges és edzett, korán és böveu termő ; 
fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, mei'ev ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, sürűlombos, szabálytalan gnlaalaku koronát 
alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas szálas fának 
és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik ugyan, de, hogy 
bőven és kifogástalan gyümölcsöket teremhessen, kellőleg nyirkos talajt ki
van. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, középvastagok, 
hegyök felé szelíden el vékonyodók, merevek, ritkán egyenesek, igen könyö-
kösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy nyílt szögekben fölfelé törekvők ; 
gyenge korukban sfírűn és finoman fehérmolyhosak, ért korukban csupaszak, 
barnássái'gák; igen apró, kerek, fakó pontokkal ritkásan és nem szembe-
tünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, hegyesek, csaknem a vesszőhöz lapulok, 
szürkével tarkázott sötétbarnák; elég duzzadt, két szélén bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömökkuposak, alig hegye
sek; simák, sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetüek; tojásalakuak vagy 
kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles 
hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak és hullámosak; a vesz-
szők hegye felé csatornásak, iveitek és csavarosán elgörbülök; gyenge ko
rukban ritkásan és finoman molyhosak; éi't korukban csupaszak. simák, bá
gyadtan fénylök, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul 
íurészesek, nagyrészt pedig csaknem épszéh'iek. Levélnyelök rövid, vastag, 
merev; többnyíre éles szögekben fölfelé álló. Levélpálluu fejletlenek, árido-
niuak, hamar elhullók. '\'irágrügyet körítő levelei változó nagyságnak és 
alakúak, laposak, szelíden hullámosak; rendetlenül föl- és szétálló, hosszas, 
rugalmas nyelőkről kissé lankadtan lefelé konyuh'ik. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Leroy. Dict. de poniol. II. 607. 

Oberdícek, Illustrirtes Handb. der Obstk. iwtfüzete 165. lap
ján és többen mások is. 

Észrevétel. Franeziaország legtekintélyesebb gj'ümölcsészei egyhangúlag 
és ugy Ítélnek e körte újdonságról, mint a melyikben a legkitűnőbb téli 
körték méltó versenytársat nyertek. Alföldünk meleg éghajlata alatt azon
ban ilyen ítéletet nem hozhatunk róla; mert itt gyümölcsei erőtetve érnek s 
így ízük eredeti tinomságát sem képesek kifejteni : de hazánk magasabban 
fekvő vidékein bizonyára olyan becses téli körte lesz ez éppen, mint szüle
tése helyén, Francziaországban. Tegyünk vele kísérletet ottan, s ha minden 
tekintetben becses téli körtének találjuk, tenyészszük nagyban is! 
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355. Székely bergamot. 
Származása. E finomízű, becses nyári körtefaj eredete bizonytalan. 

Kászon-Al-tiz községbeli birtokos, Balási Lajos kertéből kezdett eltei-jedni 
Csíkmegyében, a hol „Mocskos körte" népies elnevezés alatt ismerik és fájának 
edzettsége, ritkán csaló termékenysége és gyümölcseinek jósága végett nagy 
becsben tartják. E fajt ojtó vesszőkben, ]87ő-ben kaptam Márton Ferencz, 
kir. járásbiró barátomtól, Csík-Szent-Mártonból, mint — az ö vélekedése 
szerint, — eredeti székely körtefajt. Több ízl)en termett már nálam is. Mint
hogy szorgos kntatásom daczára, hozzá hasonló vagy vele azonosnak vehető 
körtefajt könyveimben nem találok; csatlakozom Márton Ferencz \)arátom 
véleményéhez s fönebbi név alatt, körülményes leírásban is benuitatom, mint 
olyan székely körtefajt, melyet terjesztésre különösen méltónak találtam. 

Érésideje. Nálam ang. második felében: a székely földön octoberig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Hasas, buczkos csigaalakn: egyik oldalán hizottabb, mint a 

másikon. Zöme középtájra esik, honnét kelyhe felé elejénte szelíden, aztán 
hirtelen gömbölyödik s kelyhe körül elég széles, lapos talpban végződik : 
szára felé pedig szelíden, de mindinkább fogyva s néha szelíd behajlást is 
alkotva, rövidke tomi)a csncsban enyészik el. S z á r a rih'id vagy középhosszn, 
középvastag, fás, görcsös, bnnkósan végződő, zöldes itt-ott világos barna 
mázzal bevont; a gyümölcs csncsán, linsos gyüiűzetből kiemelkedő vagy húsos 
emelkedéstől félre nyomva, kissé oldalt kiálló. K e l y h e kicsi, nyílt vagy 
félig nyilt; rövidke, barna osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, és 
kevéssé mély üregben ülő. melynek falain és karimáján lapos bordák válta
koznak, melyek a gyümölcs derekái-a is fölnyomnlnak s annak kerekdedségét 
többnyire megzavarják. 

Szine. Bőre elég vékony, sima. gyöngédtapintatn. bágyadtan fénylő: 
elejénte sáppadt zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán kissé élénkebb sárga 
és néha, kisebb nagyobb darabon, tüdőszin-pirossal árnyalt vagy belehelt. 
Pontozata igen apró s csakis a zöldszinben, mint sűrűn és szabályosan elhintett, 
sötétebb zöld pettyecskék tűnnek kissé szembe. Rozsda csak ott fordul elő 
fölületén, a hol a bőr, fejlövés közben, sérülést kapott; némely évjái'ással 
barnás vagy feketés ragyaszeplők is mutatkoznak rajta s innét kaphatta 
aztán „Mocskos körte" népies nevét is a székelyektől. 

Belseje. Húsa sárgás, itt-ott zöldes.fehér, finom vagy elég finom, tömött, 
félszerint olvadó; leve bő vagy igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyaí 
emelt, igen kellemes ffíszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlöcskéiben 
szép tojásdad, hegyes, barna, ép vagy csak idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; korán, csaknem 
évenkint bőven és többnyire csomósán termő; fölálló vagy éles szögekben 
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fölfelé törekvő, de idö jártával szétálló, merev ág-aival, melyek gyümölcsözü 
szervekkel jól beruházkodiiak, elég- sürfílombos, gulaalaku koronát alkotó. 
Vadonczon jól díszlik; alkalmas guiafának is, szálas fának is. Még vidékem 
mostoha viszonj'ai közt is jól díszlik : de kötöttebb és kellőleg nyirkos földben 
mégis jobban díszlik és bővebben terem, mintsem könnyen kiszáradó, laza 
talajban. CiyümöJcsei jól állják helyí'iket a fán. Jellemző e fajra, hogy idősebb 
ágainak kérge sima, szürkés vagy ónszínű. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok, hegyök felé szelíden elvékonyodók, de hegyöknél többnyire 
bunkósan végződök; elég egyenesek, kissé könyökösek, itt-ott szelíden bor-
dázottak; gyenge konikban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban 
csnpaszak, olajszín sárgás vagy zöldesbarnák; apró, kerek, itt-ott pedig 
hosszas, sárgásfehér pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpu, rövidknposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szüj'kével árnyalt pirosas gesztenyeszinűek; kissé duzzadt, csaknem 
boi'dázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid és hasaskuposak, alig hegyesek, szürkével 
kissé tarkázott pirosas gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetűek; tojásdadok vagy 
kerülékesek; a vesszők hegyénél csaknem lándsásak; többnyire hirtelen 
elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök ; a vesszők 
alján csaknem laposak; a vesszők hegye felé völgyesek; itt-ott szelíden 
hullámosak, alig íveltek; gyenge korukban is csak alsó lapjukon finoman 
molyhosak; ért korukban csnpaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos 
zöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek vagy csaknem 
épszélüek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, elég vastag és merev, rézsunt 
fölfelé vagy csaknem ^'ízirányosan álló. Levélpálháí fejletlenek, áridomuak, 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint a 
vesszőkön levők, kerülékesek, laposak vagy laposvölgyesek hullámosak; vékony 
és rövides, de lugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még senkisem irta le köi-ülményeseu. 
Észrevétel. Minthogy még vidékem mostoha viszonyai közt is, — ha a 

gyümölcs teiiiiési'e csak kissé kedvező az időjárás, — sohasem mai'ad med
dőn; bízvást helyet adhatunk neki kérteinkben, mindenfelé a hazában. 
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356. Sényi vajoncza. 
Származása. E jeles körtét, mint hazaifajt, két ízben is inegMldötte 

nekem ojtóvesszőkben bold. Glocker Károly barátom Enyingiöl, azon kérelem
mel, hogy szaporítsam és terjesszem azt; mert megérdemli: de eredetéről és 
elterjedési viszonyairól, többszöri kérdezősködésemre csak annyit tudott velem 
közleni, hogy ö bold. Dr. Entz Ferencztöl és ez ismét Fehérmegyéből kapta 
volt a fajt. Minthogy az ismertnevü körték közt hozizá hasonlót vagy vele 
azonosnak vehetőt könyveimben nem találhattam: valószínűnek kell tartanom, 
hogy e faj csakugyan hazai faj lesz és, mert valóban terjesztésre méltónak 
találtain, ezennel bemutatom körülményes leírásban is. 

Erésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon s kedvezőbb 
viszonyok közt decemberig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendfl csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad- vagy íiasas-; csigás körtealaku; szabálytalanul bolto

zott, buczkos-fölülettí. Zöme a középtájnál alább, a kelj'lies vég felé esik, 
lioiniét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik és többnyire 
szűk, de laposas kaiimában végződik, melyen rendszerint jól megállhat: szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással is fogyva, rövides, tompakupos 
végben enyészik el. S z á r a liosszas, vagy középhosszú, vastag vagy elég 
vastag, fás, többnyire görbe, bunkósan végződő, sárgásbarna mázzal befutta
tott; majd szűk mélyedéskéből, húsos dudorok közfll kiálló, majd a gyümölcs 
egyik oldalának fölemelkedő orma mellé, oldalvást, a fölszinre helyezett. 
K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló, sárgásbarna, szai'unemű 
osztványaival többnyire szűk és lapos mélyedéskében ülő, melynek aljáról 
inkább vagy kevésbbé szembetűnő, lapos bordák indulnak a karimára s onnan 
tovább a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé 
megzavarják s a gyümölcs egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre kissé vastag és kemény, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével élénk sárga: napos oldalán arany
sárga s a napnak jól kitett példányain elejénte íiomályos, később derültre 
változó pirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata sűrű; egyenlően elhin
tett, fahéjszinű pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok a 
gyümölcs kelyhes és száras végén gyakrabban, be egyebütt a fölületén ritkán 
mutatkoznak. 

Belseje. Húsa feliéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; mag
tokja körül finoman köves-szemcsés; léve rendkivüí bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, ffiszeresizű. Magtokja . zárttengelyü; töm-
lőcskéiben hosszas, görbehegyű, barna, ép vagy idétlen magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, igen edzett; nem korán, de aztán igen bőven 
termő; inkább vagy kevésbbé nyílt szögekben föl és szétálló ágaival, melyek 
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gyüiiiölcsözü szervekkel jól beniházkodnak, ritkáslombozatn, szellős és — 
mint a Nyári Kálmán körte, melyhez, látszatra hasonlít is, — terjedelmes, 
szabálytalan alakú koronát alkotó. Vadonczon igen jól díszlik; szálas fának 
igen alkalmas. Míndeniitt jól díszlik ugyan: de kötöttebb s kellőleg pyírkos 
talajban mindig- tei'mékenyebb, mintsem könnyen kiszáradó, laza talajban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a tán.. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé 
elvékonyodók: nem egyenesek, könyökösek, alig észrevehetőleg bordázottak; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, pirossal kissé 
árnyalt sárgásbarnák, aljuknál pedig zöldesbarnák; apróbb-nagyobb, kerek 
vagy itt-ott hosszas, szürkés pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg pon-
tozottak; rendetlen levélközííek. 

Rligyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szélestalpu, rövidkuposak, hegye
sek, a vesszőtől kissé elállók, szürkével kissé tarkázott pirosas gesztenj'e-
szim'íek; kissé kiemelkedő, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, zömöktojásdadok, tompahegytíek; szürkével 
és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszínüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vastag és elég keniény-
szövetfíek: széles-tojásdadok vagy tojásdad kerül ékesek: hirtelen elkeskenyedő, 
rövidke hegyben végződök : laposok vagy széleiken csak kissé fölhajlók; néha 
csaknem kanálfoi-mán öblözöttek s itt-ott szelíden hullámosak; alig vagy 
éppen nem íveltek; gyenge korukban is csak ritkásan és finoman molyhosak: 
ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, élénk zöldek; széleiken igen 
apró, tompa fogakkal sűrűn és szabályosan ffírészesek. Levélnyelök hosszas 
vagy középhosszú, középvastag, i'ugalmas; majd vízirányosan el-, majd rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái hosszú fonálidonnmk, elég tartósak. Vírágrügyet 
körítő levelei változó nagyságúak, laposak, szelíden, de rendetlenül hullámo
sak; hosszú, elég vastag, de hajlékony nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Sényi téli vajoncza; Sényi's AA înterbutterbirn.*) 
Leirói. Körülményes leírásban, tudtonnnal, még senkisem ismertette. 
Észrevétel. Minthogy nálam csak akkor terem, a mikor gyümölcster

mésre kedvező az évjárás. vagyis akkor, ha a föld nyáron is kellőleg nyir
kos maradhat; e tapasztalatból azt kell következtetnem, hogy e köitefaj is 
inkább való hazánk hegyesvölgyes vidékeire, mintsem az alföldre. 

*) Glockertól ilyen név alatt kaptam: de, mert nálam nem „téli", aztán meg Sényi 
nevéről raás körtefaj még nincs elnevezve; jónak láttam eredeti nevébíil a „téli" jelzőt 
kihagyni s egyszerűen csak Sényi vajoncza-név alatt vezetni be irodalmunkba. 
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II. ALMÁK. 
220. Braddick páratlana. 

(Non-pareille do Briiddick; Braddick's Nonparoil.) 

Származása. Angoloiszágból származik. Magról nyerte Braddick János 
lovag Tliames Dittonban, a kinek nevét máig is viseli. Dacára felséges ízű 
gyümölcseinek, még napjainkig sem birt kellőleg eltei'jedni. Ojtóvesszejét 
1871-ben kaptam Oberdiecktói, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam 
is. Báilia gyümölcsei nem egyeznek is teljesen a leírásokkal; mert nálam 
piros szint ekkoráig még a napnak jól kitett példányok sem kaptak, a mit 
valószínűleg talajom mészben és agyagban szűkölködő voltának leíiet fel
rónom ; aztán kormossága is kevesebb, mint a leírások szerint lennie kellene: 
mégis hiszem, hogy fajom valódi; mert növényzete jól egyezik azon leírással, 
melyet Oberdieck közöl s fajom a hitelességéről ismeretes Oberdiecktói, magá
tól kei-ült. 

Érésideje. Nálam oct. dec. hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Kissé változó; majd lapos gömbalakú, majd kissé magasnak 

látszó, hengeres vagy knpos gömbalaku; kissé szabálytalannl boltozott, de 
síkfölületű. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyen
lően, de kelyhes vége télé néha mégis kissé összébbhnzódvaboltozódik, mintsem 
szára felé, liol rendszerint hízottabbau végződik, mintsem kelyhes végén. 
S z á r a rövid, vastag, fás, többnyire azonban húsos és csak egy húsos buczok 
gyanánt jelenkezö ; majd tágas és nem mély, majd szűk és kissé mély üreg
be helyezett, melynek falai gyakran, finom, áttetsző, zöldesbarna, sugaras 
rozsdával takartak. K e l y h e többnyire zárt, néhaiéiig nyilt; összehajló 
vagy fölálló, de hegyökkel hátra görbülő, keskeny, hegyes és molyhos oszt-
ványaival nem éppen tágas, de elég mély tányéraíakii üregben ülő, melynek 
falain csak szelíd lapos ránczok láthatók, melyek a karimán elenyésznek s 
a gyümölcs derekára észrevehetöleg nem vonulnak föl. Azonban, bárha a gyü
mölcs nem bordás , kerekdedsége még sem mindenkor szabályos, hanem gyak
ran szabálytalan. 

Szine. Bőre finom, de elég szívós,- sima, száraz, de gyöngédtapintatu, 
bágyadtan íénylő; elejénte sárgás zöld; értével elég élénk sárga; napos 
oldalán, Oberdieck szerint, ])irossal inkább vagy kevésbbé szinezett, de nálam 
csak kissé élénkebb sárga. Pontozata itt-ott ritkás, itt-ott pedig elég sűrű; 
szabálytalanul elhintett, apróbb nagyobb, barnás vagy fahéjszínű pettyecs-
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kékből álló; itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rosda csak száras 
és kelyhes végén jelenkezik gyakrabban: de egyebütt csak elvétve fordul 
elő i'ajta. 

Belseje. Húsa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, belsejében nálam,néha 
áttetsző jegeczes foltokkal, finom, keményes, roppanó, de a szájban csaknem 
teljesen szétolvadó; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és ftíszeresízű. Magtokja többnyire nyilt-
tengelyű; kissé nyilt fiókjaiban hosszas tojásdad, kávészínbarna ép magvakat 
rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Nálam mérsékelten növő, de egészséges és edzett; elég korán 
és bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, erős 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, sűrű-
lombos, magas gömbalaku és nem terjedelmes koronát alkotó. Díszlik, min
denféle almaalanyon ; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól dísz
lik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és gazdagon. Gyü
mölcsei igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé sem 
vékonyodók, sőt gyakran, kissé, hízottan végződök; elég egyenesek és mere
vek, alig könyökösek, alig észrevehetőleg bordázottak, hegyök felé elég sűi'űn 
és finoman fehérmolyhosak; egyebütt csaknem csupaszak, pirossal árnyalt zöl
des barnák; aljuk felé, napos oldalukon, fehéres liártyával ritkásan bevontak; 
apróbb nagyobb, többnyire liosszas, feiiéres pontokkal elég sűrűn és elég 
szembetüuőleg pontozottak; elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, liáromszögűek, tompahegyűek, lapulók pirosasbarnák; 
alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hoszas és elég karcsukuposak, tompahegyűek 
szürkével és sötét barnával tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok ; nem vastag, de elég kemény 
szövetnek; többnj'ire elég keskeny tojásdadok, itt-ott pedig kerülékesek; hirtelen 
elkeskenyedő, hoszas, éles hegyben végződök ; csaknem laposak vagy laposvöl-
gyesek; alig íveltek, de hegyökkel lefelé és félre is görbülök; széleiken itt-
ott rendetlenül hullámosak; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken előrehajló, apró, 
éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy 
középhosszú, középvastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszin-pirossal 
színezett; elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái aprók, lándsásak vagy 
áridoniuak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságuak, 
többnyire azonban nagyobbak, hossza])bak, mint a vesszőkön levők, kerüléke
sek, csaknem laposak, hullámosak, bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Braddick's Sondei'gleichen. 
Leirói. D i e 1, Catalog 2-te Fortsetzung 24. lapján. 

0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. I. 473. és mások. 
Észrevétel. Fonnyadásra nem hajlandó, finomízű gyümölcsei végett meg

érdemelné, hogy hazánkban minden kertben helyet juttassunk számára leg
alább egy-egy fának. Hazánk magasabban fekvő tájékain, hiszem, hogy nagy
ban való tenyésztése is nyereséges volna. 
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221. Spanyol sárga renet. 
(Gélbe spanische Eeinette.) 

Származása. Bizonytalan. Diel 1805-ben egyik barátjától, Trierből, „Eei
nette d' Espagne" {^= Spanyol renet) név alatt kapta. Minthogy azonban 
akkoriban már egy „Spanyol fehér renet" széltére ismeretes volt, mely a 
íonebbitöl különbözött; az egyszerű Spanyol renet nevet szükségesnek látta 
„sárga" jelzővel ellátni, nehogy ez a Spanyol fehér renettel összetévesztessék. 
Újabb korban a német gyüraölesészek, többek közt maga Oberdieck is, ugy 
találta, hogy a fönebbi faj ugyanazonos a Kalvilalaku renettel. Nálam meg
van ez is, a fönebbi is : de növényzetre nézve nem találom mindkettőt egyen
lőnek. Az egyiket fönebbi név alatt, 1872-ben kaptam meg a Jalin faisko
lájából, Feistkorntól, Meiuingenböl. És ezen fajom termett már nálam is 
Oberdieck leírásával mindenben egyező gyümölcsöket. A lialvilalaku renetet 
magától Oberdiecktől hozattam meg szintén 1872-ben, Jeinsenböl ; de ezen 
fajom még nem termett és mivel növényzetére nézve különbözőnek találom 
a íonebbitöl; kételkedem is benne, hogy ez utóbbi, (t. i. a Kalvilalaku renet) 
fajom valódi volna, vagy, ha mégis valódi volna, akkor nem lehet azonos a 
Spanyol sárga renettel, hanem önálló faj mindkettő, a minthogy Diel is külön 
fajnak, vette, mindkettőt és külön is irta le. 

Erésideje. Nálam nov. dec; alkalmas hűvös helyen vagy hűvösebb 
táiakon tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Többnyire kúpos gömbalaku; gyakran Kalvilszerüleg bordás-

fölületü s egyik oldalán hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme 
középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé sze
líden gömbölyödik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig szelíden fogyva boltozódik s igen tompa kúpos végben enyészik 
el. Szá ra rövides, alig emelkedik a szármélyedés karimája színvonaláig, 
középvastag, fás, molyhos, többnyire bunkósan végződő ; tágnyilásu, de szűk 
és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait finom, szürkés rozsda
máz szokta borítani. K e l y h e zárt vagy félignyilt; felálló, de hegyökkel 
hátragörbülö, molyhos osztványaival elég tágas és elég mély üregben ülő, 
melynek falain inkább vagy kevésbbé élesen kiemelkedő, kalvilszerü bordák 
nyúlnak föl a karimára s onnan tovább a gyümölcs derekára, gyakran a 
szármélyedésig is lehúzódnak s a gyümölcs gömbölydedségét majd mindig 
megzavarják. 

Szine. Bőre elég vékony, de szívós, sima, száraz és néha kissé érdestapin-
tatu; elejénte sárgás zöld; értével élénk czitromsárga; na])os oldalán néha 
sárgás vagy szennyes pirossal kisebb-nagyobb darabon, gyengén belehelt. Pou-
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tozata faliéjsziiiű vagy barnás, kisebb-nag-yobb pettyecskékböl álló, szembe
tűnő. Rozsda nemcsak szárniélyedésében, de szakadozottan és l'oszlányosan 
egyebütt is fordul elő íolületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött, elejénte roppanós, 
értével porhanyó; leve Ix'í, igen czuki'os, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, füszeresízü. Magtokja nyilttengelyü; fiókjaiban jókíuu nagy, hosszas, 
kávészínbarna, ép magvakat rejtő. Kéhelycsöve kúpalakn, a gyümölcsbe elég 
mélyen lehatoló. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges, edzett; korán és bőven termő; föl
felé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beru
házkodnak, magasgömbalaku, elég lombos, de kellőleg szellős koi'onát alkotó. 
Diszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva 
gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven és rendesen teremhes
sen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé kissé el-
vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, csaknem bordázatlanok; hegyök 
felé elég sűrűn fehérmolyhosak; aljuk felé csupaszak, finoman fehér hártyá-
sak, zöldesbarnák, hegyök felé és napos oldalukon pirosasbarnák; apró 
fehér pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünöleg pontozottak : rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, laposak, igen tompa hegyűek, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, röviden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadgömbölyüek, tompahegyüek, pirosas 
gesztenyeszinűek, nagyrészt azonban sűrűn fehérmolyhosak. 

. Levelei. Jókora nagyok, elég vékony és hajlékonyszövetüek; tojásdadok 
vagy hosszas szívalakuak, itt-ott pedig kerülékesek; néha hegyök felé szé
lesebbek, mintsem nyelők felé; inkább vagy kevésbbé hosszas, többnyire 
félrecsavarodó, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposteknő
sek, alig íveltek; alsó lapjukon mol3'hosak, felső lapjukon csupaszak; bá
gyadtan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken jókora nagy, kissé tompa, 
néha kettős fogakkal is, elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök középhosszú, elég vastag és merev, molyhos és tövénél violaszin-
pirossal befuttatott; csaknem vízirányosan vagy nyilt szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái elég hosszak, áridomuak vagy keskenylándsásak, kevéssé tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, többnyire szélesebbek 
és hosszabbak, mint a vesszőkön levők, laposak, kissé hullámosak; hosszas, 
merev nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette d' Espagne; Kaivil alakú renet ? mint már fönebb 
emlitém, ez utóbbit, növényzete utíín itélve, külön fajnak tartom. 

Leírói. Diel, Kcrmbstsorten, almákat és körtéket tárgyazó IV. 82. 
Oberd ieck , llbistr. Handb. der Obstk. I. 267 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban megérdendi, hogy hazánkban is 
minden keitben helyet foglaljon. Száraz vagy pedig könnyen kiszáradó, laza 
talajban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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222. Lucas renetje. 
(Reinette de Lucas ; Lucas Keinette.) 

Származása. E jeles almát az ötvenes évek vége felé De Jonglie, belga 
gyümölcsész nyerte magról, Brüsselben és Dr. Lucas Ede*) nevéről elkeresztelve 
kezdette elterjeszteni. Daczára azonban annak, hogy ezen almafaj ily kitűnő 
ember nevét viseli; daczára fája termékenységének, gj'ümölcsei szépsége és 
jóságának, még napjainkban sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1869-ben 
kaptam Reutlingenből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. uov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Lapos gömbalaku, mint a lürályi knrtaszáru alma; egyik oldalán 

többnyire liizottabb és emelkedettebb, mint a másikon; különben elég szép
termetű. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
szára felé hirtelen gömbölyödik s szái-a körül elég széles, laposas karimában 
végződik; kelyhe felé pedig szelíden fogyva kissé összébb hnzódik, de kelyhe 
körül szintén elég széles, laposas és többnyire ferdén hajló karimál)an fogy 
el. S z á r a rövid, elég vastag, fás, néha csak egy Imsos buczoknak látszó; 
tágnyilásu, de csakhamar összeszűkülő, inkább vagy kevésbbé mély üregbe 
helyezett, melynek falait finom, áttetsző, zöldes vagy fahéjszinű, néha egyes 
sugarakban az üreg karimáján is túlterjeszkedő rozsda szokta borítani. 
K e l y h e nyilt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló és sokáig zölden maradó, 
hegyes és molyhos osztványaival tágas és ritkán mély tányéi-alaku üregben 
ülő, melynek falain és karimáján szelíd lapos bordák észlelhetők, de ezek a 
gyümölcs dei'ekára nem vonulnak s a gyümölcs kerekdedségét nem zavai-ják meg. 

Szine. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes ; elejénte 
bágyadt zöld; értével homályos sárga, miből azonban csak itt-ott látszik ki 
tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület világos pirossal van eltakarva 

*) Dr. Lucas Ede ISlö-ban született Erfurtban; meghalt 1882. jul. 24. Eeutlingen-
beu. Mint korának egyik legkitűnőbb gyümölcsésze szóval és tettel, ötven évig munkál
kodott a gyümölosészet elömozditásán. Világhirü gyümölcsészeti intézetet alapított Reut-
lingenben; a gyümölcsészotröl, különösen pedig a gyümölosfa-tenyó.sztésröl egy maga 
annyi müvet irt össze, a mennyit egyetlenegy gyümölcsész sem volt képes még eddig 
fölmutatni a világon; részint eme müveivel, —melyek közhasznú voltuk és jelességöknéí 
fogva több kiadást is értek s a melyekórt öt a- tübingai egyetem természettudományi 
fakultása tudori rangra emelte, — részint az általa alapított intézetben élő szóval való 
tanítása által, n. világ minden részében, sereg számra nevelte a pomologokat és igy 
érdemessé tette magát nemcsak hazája, Württemberg, hanem az összes emberiség liálájára. 
E kitünö embert, a ki élete vége felé engem is barátságára méltatott, én is tanítómnak 
vallom; mert, a gyümölcsószetröl az ö könyveiből lehetett legtöbbet tanulnom. Legyen 
áldva emléke örök idökigleu! 
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s e színezetben sötétebbpii'os, szakadozott, kesken}^ csíkokkal sűrűn becsap
kodva. Pontozata ritkás, igen apró, alig szembetűnő. Rozsda a g-yűiuölcs 
száras végét kivéve, ritkán, de egy-egy rozsdás szemölcs vagy í'oi'radás és 
itt-ott egy-egy feketés ragyaszeplő néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa zöldesbe játszó fehér, finom, töniöttes, porhanyó; leve bő. 
néha csak elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresizű. 
Magtokja kissé nyilttengelyü; zárt és szűkes iiókjaiban rövid, tojásdad, 
sötétbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe kissé 
lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésű, egészséges és edzett; korán és a neki kedvező 
helyen rendkívül bőven termő; elég éles szögekben fölfelé töi-ekvő ágaival 
melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak elég lombos, 
gömbalaku koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; alkalmas 
szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, 
hogy i'endesen és bőven teremhessen, hűvösebb légmérséket s nyirkosabb 
talajt kivan, mint a miíyeut vidékemen talál, (lyűmölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég száiu(«ak, hosszak vagy középhosszak, vékonyak inkább, 
mintsem középvastagok, hegyök felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, 
noha kissé könyökösek; finoman bordázt)ttak; sűrűn és finoman molyhosak, 
pirossal kissé árnyalt sötétbarnák; igen apró, kerek, fehéres pontokkal igen 
ritkán és nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélköztíek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, laposhátuak, tompa-
hegyűek, lapulók, sűrűn feliérmolyhosak; alig kiálló, finoman bordázott 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, igen sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony -és hajlékony-
szövetüek; szép tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
rövidke, éles hegyben végződök; laposak vagy laposteknősek, alig íveltek, 
nyelőkről kissé rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, csaknem fénytelenek, világos zöldek; széleiken 
előrehajló, tompa vagy csak kissé éles fogakkal inkább vagy kevésbbé mélyen 
és szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, elég 
vékony, merev, molyhos; inkább vagy kevésbbé nyílt szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái áiidomuak vagy rövidlándsásak, kissé tartósak. Vírágrügyet körítő 
levelei többnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszőkön levők, kerűlékesek, 
laposak, hullámosak; rézsunt fölfelé álló nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, ekkoráig, körülményesen még senkisem iita le. 

Rövid jellemzése az 1869-re kiadott reutlingeni katalogban és a Simon-Louis 
testvérek „Guide pratique ect.'' czimű nagy katalogjában olvasható. 

Észrevétel. Nem való az alföldre; mert gyümölcse itt korán és erötetve 
érik s igy finom ízre nézve sok más almafajjal nem vetekedhetik. Tegyünk 
vele kísérletet hazánk emelkedettebb tájékain, a hol, hiszem, csak oly becses 
és tartós leszen, mint születése helyén Belgiumban. 
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223. Wahnschaft almája. 
(Wahnschaft's Apfel.) 

Származása. E jeles alma,— mikép Oberdieck „Pomol. Notizen"-czimü 
munkájában irja, — Mecklenburgban van elterjedve, hová állítólag bizonyos 
Walmscliat't nevű, ludwigslusti udvari énekes hozta be először és máig is 
ennek nevét viseli. Ojtó vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinseuböl. 
Több , ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. vegétől nov. végéig; hűvösebb tájakon januráig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegyűmölcs. 
Nagysága. Jókora nagj'; néha csak középnagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku; kissé szabálytalanul boltozott, bordás fölületű; 

egyik oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a 
középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbö
lyödik s szára körűi inkább vagy kevésbbé szélestalpasan végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva böltozódík s kelyhe 
körül ferdén álló, elég széles és szembetűnöleg hullámos karimában végző
dik. S z á r a rövid, vagy rövides, középvastag, fás, kissé bunkósan végződő; 
inkább vagy kevésbbé szűk és mély üregbe helyezett, melynek falai szelíden 
bordásak és többnyire rozsdamentesek. K e l y h e zárt,néha pedig félig nyilt; 
bokrétásan fölálló vagy összehajló, sokáig zölden maradó, keskeny, hegyes és 
molyhos osztványaival, majd tágas, majd elég szűk és nem mély üregben űlö. 
melynek aljáról sugáralakban ránczok indulnak a karimára s onnan tovább, 
mindinkább elszélesedve az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s a gyümölcs 
kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony sima, feissé zsirozstapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sárgás zöld; értével bágyadt sárga; napos oldalán homályos barnás
pirossal mosott vagy színezett s e színezetben sötétebbpiros, szakadozott, hosszas 
csíkokkal is becsapkodott. Pontozata ritkás,' igen apró fehéres pettyek alak
jában jelenkező, alig szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba és néha zöldesbe is játszó fehér, finom, gyön
géd porhanyó; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle
mes, fűszeresízű. Maglokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyű ; zárt fiók
jaiban hosszas, tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a 
gyümölcsbe majd inkább, majd kevésbbé lehatoló. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett ; nem korán és többnyíre 
csak mérsékelten termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel csak gyéren ruházkodnak 
be, ritkás lombozatú, magas koronát alkotó. Alkalmas szálasfának: de n.ye-
sés alatt tartva gulafának alkalmasabb azért; mert ez esetben gyümölcsöző 
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szervekkel bővebben ruliázkodik be és így gazdagabban is terem. Jól dísz
lik vidékemen is: de itt csak kedvező évjárással terem. (.Tyümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, liegyök 
felé még'inkább elvékonyodók; elég egyenesek, nolia könyökösek, bordázot-
tak; egész hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csnpaszak, pirossal mosott 
barnák, aljuknál pedig zöldesbaniák; apró, kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, 
de nem szembetünöleg pontozottak; többnyii-e hosszas levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, laposhátuak, rövidek, igen tompa-
hegyüek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiálló, elég hosszan boi'dázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, szennyesfehér molyho-
zattal sűrűn eltakartak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és igen keményszövetűek; hosszas 
tojásdadok, itt-ott kerülékesek; többnyire hosszas, éles hegyben végződök; 
völgyesek vagy csatornásak; alig iveitek; nyelőkről csaknem vízii'ányosan 
elállók; alsó lapjukon molyhosaJí; felső lapjukon csnpaszak, bágyadtan fény
lök, világos zöldek ; széleiken előrehajló, tompa fogakkal nem mélyen, de 
elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levéln '̂elök hosszas vagy közép
hosszú, középAastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszin-pirossal mosott; 
majd egészen nyilt, majd pedig éles szögekben fölfelé álló. Levélpálliái rövid 
és keskenylándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszab
bak, mint a vesszőkön levők, nyelők felé kissé elkeskenyedök, csaknem la
posak ; merev nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Körülményesen, tudtommal, még senkisem irta le. Kissé bőveb

ben jellemezte Jahn, a Monatsschrift 1863. évfolyama 93-dik lapján. 
Észrevétel. E gyümölcsfaj sem illik be alföldi viszonyaink közé; 

mert itt csak kedvező évjárással terem s gyümölcsei korán, már aug. végén, 
sept. elején annyira meg érnek a fán, hogy azonnal le kell szüretelnünk, 
különben alig volnának 2—3 hétig is eltarthatok. Hazánk magasabban fekvő, 
hegyes vidékein tegyünk vele kísérletet! Ott bizonyára rendesebben és bőveb
ben fog teremni s gyümölcsei tartósabbak is, jobbak is lesznek, mint itt az 
alföldön. 
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224. Fejedelmi alma. 
(Pomme melón; Prinzenapfel.) 

Származása. E jeles alma valósziuűleg Németország éjszaki tartományai
ból származik, hol sokféle név alatt van elterjedve és rég óta ismeretes. 
Napjainkban már mindenfelé el van terjedve, a hol alma tenyésztésre az ég-
alji és talaj-viszonyok kedvezők. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Rentlingen-
böl, Dr. Lncastól. Több izben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam, ~ és hiszem, hogy alföldünkön egyebütt is, — már 
aug. első felében megérik a fáji'in: de aztán a gyümölcs kamrában sept. vé
géig is eláll; hűvösebb tájakon karácsonig is eltarthatónak mondják. 

Minősége, i. rendfí csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Ivözépnagy: gyakran nagyobb is. 
Alakja. Inkább vagy kevésbbé hosszas-hengeres, gyakran pedig tojás-

alakn; majd sík-, majd szelíden bordásfelületü. Zöme középtájra, néha kissé 
alább, száras vége felé esik, honnét gyakran mindkét vége felé csaknem 
egyenlően boltozódik, de néha kelyhes vége felé összébb hnzódik, mintsem 
száras végén, a hol aztán kissé talpasabban végződik, mintsem helyhe körül. 
S z á r a rövid vagy rövides, többnyii'e vékony, fás, kissé bnnkósan végződő; 
szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregbe helyezett, melynek falait finom 
vagy néha kissé érdes, sugaras rozsdamáz szokta gyakran eltakarni. K e 1 y h e 
zárt, de nagy gyümölcseinél többnyire félig nyilt; inkább vagy kevésbbé 
rövid, összehajló vagy boki'étásan fölálló, molyhos osztványaival majd tágas, 
majd szűkes és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek falain 
ránczok és lapos bordácskák váltakoznak, melyek az üi-eg karimáját hnllá-
mossá teszik s néha inkább vagy kevésbbé észrevehetőleg a gyümölcs dere
kára is levonulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják vagy legalább 
a gyümölcs egyik oldalát hizottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngéd, de száraztapintatu, elég 
fényes; elejénte sáí'gás zöld; értével bágyadt czitromsárga vagy szalma-sár
ga; napos oldalán gyöngéd pirossal belehelt s e színezetben sötétebbpiros, 
szakadozott csíkokkal vagy pettyekkel is becsapkodott. Pcmtozata ritkás; 
többnyíre csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékből álló, nem szembe
tűnő. Kozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárga vagy sái-gásfehér. finom, könnyű, porhanyó; leve 
bö, czukros. linóm savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze
resízű. Magtokja nyilttengelyü; nyílt és hosszas fiókjaiban kevés vörhenyes
barna, hosszastojásdad, ép magot rejtő. KeJielycsöve tágas kúpalakú. 

Fája. Vignövésü, egészséges és edzett; elég korán és igen bőven termő; 
kissé éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, melyek 
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o:3'üiiiölcsözö szervekkel elég jó] beniliázkodnak. ritkásloinbozatu, szellős, 
magasgömbalaku koronát alkotó. Díszlik niidenféle almaalanj^on; szálas fá
nak alkalmasabb, mintsem gulafának. ilindenütt jól díszlik: de, hogy rende
sen és gazdagon teremhessen, kötött és kellőleg nyirkos talajt kivan. Gyü
mölcsei jól álTják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé kissé elvé-
konyodók; elég egyenesek, noha kiSsé könyökösek, liegyök felé kissé bordá-
zottak; egész hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, napos félőkön 
pirosasbarnák, árnyas félőkön zőldesbaruák; kerek vagy itt-ott hosszas, fehé
res pontokkal majd sűrűbben, majd csak gyéren pontozottak; rendetlen levél-
közűek. 

Rügyei. Kicsinyek, igen tompahegyűek, lapulók, szürkével tarkázott 
pirosasbarnák, néha fehér molyhozattal sűrűn eltakartak; alig kiálló, bordá-
zatlan vagy kissé bordázott talapon ülők. 

Virágriigyei. Kicsinyek, hosszas, karcsukúposak, tompa hegyűek, szenynyes 
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag és durvaszövetűek; kerülékesek vagy 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben 
végződök; laposak vagy lapos-teknősek; alig íveltek, de liegyökkel lefelé és 
félre is görbülök; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon fino
man molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák és elég fényesek, élénk 
zöldek; széleiken jókoi'a nagy, tompa fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul 
fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, elég vastag és merev, moly
hos és violaszin-pirossal színezett; többnyire rézsunt fölfelé álló. Levéípálhái 
elég kifejlődöttek, lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
változónagj^ságuak és alakúak; bokrétásan szétállók. 

Hasonnevei. Eothgestreifter Schlotterapfel; Ananasapfel; Melonenapfel; 
Bunter Langhans; Hasenkopf von Lübben. stb. 

Leírói. O b e r d i e c k , Monatsschrift fúr Pomol. 1875. évfolyam 273. 
L u c a s, Jllustr. Handb. der Obstk. I. 57. 
L e r 0 y, Dkt. de pomol. IV. 461. és mások. 

Észrevétel. Az Alföldön korán és erötetve érik gyümölcse: tehát hűvö
sebb tájakra való s nem ide, az alföldre, a hol fája termékenységének ezer
féle kártékony rovar áll útjában. Hazánk magasabban fekvő, hegyes vidékein 
tegyünk vele kísérletet! Hiszem, hogy ott csak oly becsesnek fogják minden 
tekintetben találni, mint Németország éjszaki vidékein. 


